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ANIVERSĂRI

MITROPOLITUL PETRU MOVILĂ —  400 DE ANI 
DE LA NAŞTERE 1596— 1996

PA V E L  BLAJ

In a doua jumătate a secolului al X V I-lea  şi începutul celui următor 
societatea românească din Moldova, conservată în l'ormele tradiţiei bi- 
zantino-slave, vine în contact cu un curent cultural nou. care s-a mani
festat până atunci in spatii îndepărtate de ea —  este vorba de impactul 
cu superioara cultură occidentală.

Dacă nu putem admite totala absenţă a acesteia in spaţiul dintre 
Carpaţi şi Nistru in perioada anterioară, în schimb trebuie să recunoaş
tem că formele ci de manifestare au fost lim itate la unele legături co
merciale, misiuni destul de anemice ale călugărilor catolici, în special 
franciscani, veniţi din Polonia şi Ungaria sau in iţiative ale reformaţilor 
care însă nu au putut influenţa prea mult modul de gândire al românilor 
moldoveni.

Apariţia reform ei lui Luther in lumea catolică a determinai o reacţie 
fără precedent a catolicismului, hotărât să-şi refacă poziţiile pierdute. 
In confruntarea dintre Reform ă şi Contrareformă prima va fi învinsă 
in Polonia după moartea lui Ştefan Bathory (158G). Contrareforma a fost 
sprijinită activ de către iezuiţi care „împânziseră toată Polonia cu şcolile 
lor, duseră cultura latină în cele mai îndepărtate colţuri de ţară, la 
mai'ginile câmpiilor sălbatice căzăceşti, între Rutenii ortodocşi, trecură 
graniţele Poloniei spre Moscova, spre Tătari, in M oldova"

Dacă în perioada anterioară Moldova era izolată de Polonia pro- 
priu-zisă şi respectiv de cultura ei de factură occidentală prin masa de 
populaţie ruteană care „nu fusese pătrunsă nici de umanism, nici de 
cultura naţională polonă" iar în alt plan fiind „departe de centrele 
Răsăritului ea nu putea desfăşura nici măcar o cultură ortodoxă” ;t în 
schimb atunci când rutenii au fost atraşi de greco-catolicism. iezuiţii 
înfiinţară aici colegiile de la Lunberg şi Cameniţa în 1608 şi cel de la 
Bar, în 1636, Moldova a beneficiat din plin de vecinătatea culturii oc
cidentale.

A firm aţia  călugărului franciscan Paolo Bonnicio din 1632. care in
tenţiona să întemeieze la Suceava un seminar, cum că „nobilimea din 
ţară mi-a şi vorbit şi m-a rugat să înjgheb şcoala, pentru a-şi da acolo

1 P. P. Panaitescu, îjijluen ţa  polonă in opera şi personalitatea cronicarilor
Grigore Ureche şi M iron Coslin, in Analele Academiei Române, M em oriile Secţiunii
Istorice, seria III, toni IV, p. 4 (152).

? Ibidem. p. 7 (155).
5 Ibidem, p. 8 (156).
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PETRU
Portret din biserica înălţării din Berestovo.

fui, ca să Înveţe limba latină" 5 confirmă starea de spirit a perioadei 
' consistenta partidului filopolon care opta deschis pentru valorile cul

turii occidentale sperând prin aceasta la descătuşarea de dependenţa 
otomană. In cadrul acestei partide se remarcă fam iliile boiereşti Movilă, 
Bnlica, Barnovschi, Costin, Stroici, Ureche ş.a., care studiază în Polonia, 
mitiazâ legături de căsătorie cu membri ai nobilim ii poloneze, întreţin 
ivlaţii de prietenie cu aceştia, devin proprietari de valori funciare, alteori 
arendaşi ai bunurilor regale şi primesc chiar indigenatul, adică devin 
nobili ai Coroanei poloneze.

Dacă prima generaţie de români au fost primiţi, poate, cu unele 
rezerve de către nobilimea polonă, în schimb cei din generaţia a doua 
:.-au impus in mod cert prin inteligenţa şi cultura lor.

Pentru a ilustra acest aspect este suficient să amintim rolul fiicelor 
lui leremia M ovilă in societatea poloneză, dar credem că cel mai eloc
vent exemplu îl constituie Petru Movilă.

Născut la 21 decembrie 1596, în Suceava, ca fiu al marelui hatman 
Simion M ovilă şi al Melaniei-Marghita Hâra, a avut ca fraţi pe Mihăilaş, 
rlomn al Moldovei în 1607, pe Pavel, decedat la 1607, pe Gavril, domn 
ii Ţării Româneşti în 1618— 1620, pe Ioan, ce a fost socru lui Miron 

Costin şi pe Moise, domn al Moldovei între 1630— 1631 şi 1633— 1634.
In linie paternă era coborâtor din Ştefan cel Mare, iar dinspre mamă 

trăgea din pârcălabul lui Petru Rareş, Nicoară Hâra, cel ce a construit 
biserica din Zahareştii Sucevei.

Copilăria şi-a petrecut-o la Suceava, mergând deseori la ctitoria 
familiei, mănăstirea Suceviţa. In 1600, tatăl său, Simion, ocupă tronul 
Ţării Româneşti, menţinându-l, cu intermitenţe, până in 1602, iar la 
moartea fratelui său lerem ia Movilă, in 1606. devine domn al Moldovei. 
Dispariţia părintelui, un an mai târziu şi înfrângerea fratelui său M i- 
hăilaş, la 16 decembrie 1607. de către Constantin Movilă, duce la emi
grarea lui Petru şi a fam iliei sale in Polonia, unde se va stabili, la 
Zolkiew, sub protecţia marelui hatman al Coroanei poloneze, Stanislaw 
Zolkiewski, unde se va instrui atât in meseria armelor, dar va frecventa 
şi cursurile şcolii Frăţiei ortodoxe din Liov, unde se studia, pe lângă 
gramatică, teologie, retorică, poetică, dialectică şi limbile slavonă, greacă 
şi latină.

Paralel cu această activitate el întreţine legături cu fratele său mai 
mare, Gavril, care, ajuns domn al Ţării Româneşti încearcă să-l aducă la 
Curtea lui din Bucureşti, trimiţând prin Ardeal un sol în Polonia 
„căcii leşii‘‘ —  se plângea acesta —  „l-au oprit acolo in vremea venirii 
noastre încoace. Turcii se pregătesc să atace Polonia şi eu nu vreau ca 
e i să-l găsească acolo" 5.

Petru, deşi refuză oferta, sperând să ocupe tronul Moldovei, îşi 
ajută fratele, împrumutând de la negustorul Iani Theofil din L iov 5 200 
de ducaţi pentru care pune ca amanet un brâu aurit şi o sabie cu mâ
nerul de aur. Tranzacţia din documentul în limba polonă se încheie cu

: Călători străini despre ţările române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 28.
5 A. Veress. Documente prvitoare la Ardeal, Moldova ţ i Tara Românească, 

IX, p. 210—212.
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afirm aţia „toate s-au dat deplin jupânului Petru, fiu de voievod muntean, 
zis şi Pătraşcu" 6.

După moartea protectorului său, Stanislaw 2olkie\vski, în 1620, in
tr-o bătălie cu tătarii la Solobozia Saucăi, ţinutul Soroca, nu departe 
de vadul Nistrului de la Movilău, Petru M ovilă participă, alături de 
hatmanul de la  Litva, Karol Chodkiewicz, şi de viitoru l rege al Poloniei, 
W ladyslaw  al IV-lea, la bătălia de la Hotin. contra turcilor, in anul 1621.

Cu durere a putut însă constata că avangarda polonezilor „au prăda! 
ţara până la Iaşi... şi au arsu leşii şi Ieşii şi din prada târâi au strânsu 
hrană, care apoi au ţinut pre Ieşi toată vremea cât au fostu la Hotin 
apoi „nu ştiu ce vină ar hi dat băieţilor târgoveţi de Hotin, a o samă 
ce au fostu mai fruntea, de i-au înpensu din cetate de pe zid. fără de 
nici o milă leşii“ 7.

Tot acum este arsă şi biserica oraşului Hotin, situată in partea de 
apus, întrucât nu a fost cuprinsă în tabăra poloneză8.

Odată ajuns în cetate, „m arele hatman a oprit cu străşnicie să fie  
prădaţi m oldovenii pentru că stăruia Petraşcu fiu l lui Simion, voievodul 
Munteniei, care mereu păstra nădejdea că ne va supune Moldova, dacă 
ai noştri nu vo r pustii ţările lo r“ fl, informează Iacob Sobieski, tatăl 
viitorului rege, participant şi el la bătălie.

Cu toate acestea, excesele nu au lipsit, dovadă că biserica lui Ştefan 
cel M are din cetate a fost jefu ită  de mercenarii poloni de la care tânărul 
Petru M ovilă  a mai reuşit să răscumpere tetraevangheliarul scris de 
diaconul Teodor Mărişescul de la mănăstirea Neamţului, donat de către 
Ştefan cel Mare, la  26 octombrie 1493, bisericii sale din cetatea Holinului, 
cu hramul Adorm irea Maicii Domnului, după ce, bineînţeles, aceştia îl 
despuiaseră de ferecătura de argint aurit încrustat cu pietre preţioase.

Acest manuscris, împodobit cu splendide miniaturi, a fost dăruit, la 
21 decembrie 1637, de către Petru Movilă, Pecerscâi Lavra din K iev

După bătălia de la Hotin, în cadrul tratativelor turco-polone, regele 
Sigismund al III- lea  încearcă să impună otomanilor recunoaşterea lui 
Petru M ovilă  ca domn al Moldovei, motivând că „este un tânăr cu 
suflet ales şi demn de virtu ţile strămoşilor săi" 11.

Pierzând, în anii care au urmat, speranţa obţinerii tronului Moldo
vei, convins de efem eritatea şi lipsa de posibilităţi a domnilor moldoveni 
în competiţia dintre turci şi polonezi, apreciază că, urmând exemplul 
unchiului său, m itropolitul Gheorghe Movilă, va putea fi mai de folos 
neamului său şi ortodoxiei întregi, schimbând armura cu rasa monahală 
şi sabia pe cruce.

0 W. Loziski, Patriciat 1 mieszczanstwo Iwowskic ( Patriciatul burghezia
din Liov), ed. II. Lwow , J892. p. 321 : aputl P. P. Panaitcscu, Petru Movilă şl
românii, extras din B.O.R., nr. 9-—10, 1942, p. 7.

7 Miron Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti. 1958. p. 77.
8 Pam iqtniki o wiprawic Chocimskiej (M em orii asupra expediţiei de la Hotin

dia anul 1621), editate de Z. Pauli, Cracovia. 1353, p. 19 : apud P. P. Panaitescu,
Un autograf al lu i Petru M ovilă  pe un tetraevangheliar al lui Ştefan cel Marc, în
R.I.R., IX , 1939, p. 85 .şi nota 3.

9 Commentariorum Cliotinensis be lii lib r i tres, Danzing, 1G4G; apud P. P. Pa
naitescu, op. cit., p. 86 şi nota I.

1IJ P. P. Panaitescu, op. cit., p. 83—84.
11 Ilurmiizachi, Documcntc, Supliment, II, 2, p. 524—525.

După o serie de contacte cu fruntaşii bisericii ortodoxe de la K iev, 
mitropolitul Iov  Boreţki. stareţul Lavrei Pecersca. Xaharia Copişenski 
şi, nu in ultimul rând, cu Pam vo (Pavel) Berânda. un alt român ajuns 
la K iev, unde a tipărit primul Lexicon slavon-rus 1'-\ se consacră defin itiv 
vieţii religioase, fiind ales, la 6 septembrie 1627, arhimandrit-egumen 
al Pecerscăi Lavra, funcţie in care a fost confirmat de regele Poloniei,
in decembrie acelaşi an.

Perioada nu era nicidecum una propice pentru ortodoxia din Po
lonia, deoarece, la Brest-Litovsk. în anul 1596. majoritatea episcopilor
şi nobililor ortodocşi acceptaseră unirea cu Roma.

Bazându-se pe poziţia sa socia lăş i folosind statutul Lavrei Pecersca 
de stavropighie patriarhală, care era subordonată direct patriarhului 
ecumenic de la Constantinopol, proaspătul egumen se opune, în 1628, 
încercării arhiepiscopului M eletie Smotriţki de a introduce.în biserica
ortodoxă un catehism cu conţinut catolic.

Sesizând criza culturală a ortodoxiei, lipsită de tipografii şi şcoli, 
Fetru M ovilă  a înţeles că in confruntarea cu iezuiţii şi protestanţii nu 
va avea şanse de izbândă decât prin înlăturarea acestor neajunsuri. 
Pentru aceasta nu va cruţa nici averea sa şi nici pe a familiei, atrăgând 
de peste tot resurse pentru punerea in practică a ideilor sale înoitoare.

In 1629. vărul său. Miron, domnul Moldovei, „au istovitu şi biserica 
acea mare în L iov  în târgu unde este şi chipul său“ 'i:i. începută de 
Alexandru Lăpuşneanu, in 1564 şi continuată de lerem ia şi Simion 
Movilă. Participând la sfinţirea acestei biserici cu hramul Adorm irea 
Maicii Domnului Petru M ovilă  se întâlneşte cu domnul Moldovei căruia 
ii va împărtăşi ideile care îl animau. Ca urmare a acestui fapt, cei doi 
vor ţccţita. 'la L iov, un Octoih , după un manuscris de la Inănâstirea 
Neamţului. Pentru a uşura tipărirea de noi cărţi necesare ortodoxiei 
din Polonia, Petru M ovilă  instalează şi la K iev  o tipografie, unde va 
tipări numeroase cărţi de slujbă şi învăţătură, pe care se iscăleşte, inti- 
lulându-se „fiu l domnului M oldovei", alături de stema proprie, cu in-
(.■mnele M oldovei şi Munteniei.

în 1631 înfiinţează, la K iev, o înaltă şcoală teologică —  colegiu —  
care va constitui baza vestitei Academii duhovniceşti, izvoditoare de 
lumină pentru întreaga Ortodoxie. Ea a .fost organizată după .modelul 
apusean, introducând studiul lim bii latine şi al filozo fie i şi.dotând-o cu
ii impresionantă bibliotecă.

Cu ocazia a legerii noului rege al Poloniei W ladyslaw al IV-leă, in 
1632, care era mult mai tolerant decât tatăl său, Petru Movilă a reuşit 
sft atragă de partea lui majoritatea nobililor ortodocşi şi protestanţi din 
Polonia şi să obţină de la suveran restituirea unei părţi din vechile 
libertăţi ale ortodocşilor —  dreptul de a avea biserică, tipografii, spitale, 
libertatea cultului, menţinerea fră ţiilo r şi înfiinţarea altora, restituirea 
bisericilor liiate de uniaţi, în frunte cu Mitropolia, şi cinci Episcopii.

A  fost o realizare de seamă pentru ortodocşii din Polonia, care, 
plini de recunoştinţă, l-au ales „arhiepiscop m itropolit al Kievului, al 
Galiţiei şi al întregii Rusii‘\ La 12 martie 1633, a fost confirmat de 
t atre regele Poloniei, iar în aprilie de către patriarhul ecumenic Chirii

12 E. Bolhovitin, Slovar istorccskii, voi. II, 1827, p. 150.
1: Miron Gostin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1998, p.



Lucaris. Sfinţirea ca arhiereu s-a săvârşit in biserica românească din 
Liov, in anul 1633. aprilie 28.

De pe noua poziţie, mitropolitul continuă cu forţe sporite lupta 
pentru propăşirea ortodoxiei. In primul rând, reorganizează tipografiile, 
înfiinţând altele noi, din care Kievul a beneficiat de trei, a refăcut 
biserici şi mănăstiri stricate de trecerea timpului şi de neglijenţa eno
riaşilor, între ele aflându-se Sf. Sofia, biserica mitropolitană a Kievului 
şi Lavra Pecersca, a construit noi biserici, între care amintim biserica 
cu hramul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, ridicată pe moş'a sa, în 
Podolia, la Rubiejovka w.

Conformaţia sa culturală de factură occidentală il determină pe 
franciscanul polon K. Onoszko să afirm e că „deşi nu se dezvăluia nu- 
mănui, in fundul sufletului, Petru M ovilă era catolic1* 15, dar toată acti
vitatea lui s-a desfăşurat pentru ridicarea ortodoxismului prin cultură.

Opera lui nu s-a lim itai la ortodocşii din Polonia, ci a trecut gra
niţele acesteia. Astfel, elevi de ai săi se vor pune la dispoziţia ţarului 
A lexe i M ihailovici şi vor infiinţa o şcoală greco-slavo-latină la mănăs
tirea Sf. Andrei din Moscova. »

în condiţiile succeselor repurtate de Petru Movilă intru propăşirea 
ortodoxiei, se produce o gravă defecţiune în lumea ortodoxă : patriarhul 
de Constantinopol, Ghiril Lucaris, este acuzat că ar fi făcut, intr-o pu
blicaţie apărută la Geneva, în 1633, unele concesii doctrinei calvine. 
Acesta a fost începutul unor aprige lupte in jurul scaunului Patriarhiei 
ecumenice, care durează mai mulţi ani do zile, în caro atât patriarhul 
Lucaris este ucis, ca şi succesorul său, Ghiril Counlaris din Veria. Cele 
două sinoade care au urmat, in 1638 şi 1642, nu reuşesc nici ele să li
niştească furtuna începută cu nouă ani înainte.

în aceste vremuri tulburi, m itropolitul Petru Movilă şi-a asumat 
dificila sarcină de a reconcilia d iferitele curente ce apăruseră in lumea 
ortodoxă. In acest sens, a întocmit o lucrare. M ărturisirea de credinţă 
ortodoxă, pe care a supus-o spre dezbatere unui sinod convocat la K ie v  
in 1640, unde a fost acceptată. Pentru că la Constantinopol vrajba era 
prea mare între adversarii şi adepţii lui Chirii Lucaris, s-a hotărât con
vocarea unui sinod panortodox la Iaşi, care să in in discuţie opera lui 
Petru Movilă. După îndelungi discuţii, Mărturisirea de credinţă ortodoxă  
a fost acceptată de participanţi şi apoi aprobată de Patriarhul ecumenic, 
devenind astfel un îndreptar pentru întreaga ortodoxie, ceea cc a în
semnat şi sfârşitul crizei începute în 1633.

Opera lui Petru M ovilă a fost tipărită in 1662 in limba greacă şi 
latină, la Amsterdam, iar în 1691 in limba română, la Buzău, urmând 
apoi numeroase alte ediţii.

Ajungând, in virtutea împrejurărilor, să îşi desfăşoare activitatea 
de propăşire culturală a ortodoxiei in lumea ruso-ucraineană, Petru 
Movilă nu a uitat nici un moment originea sa românească, fapt ce reiese

14 N. Cartojnn. Istoria literaturii române vechi, voi II, Burureşti. 1942. p. 95 ; 
P. P. Panaitescu, Petru Movilă ţ i  românii, Bucureşti. 1942, p. o.

15 K'. Onoszko, Nauka Piotra M ohjly  o kosciele i jego hierarchij ( învăţătura
lui Petru Movilă despre biserică ţ i  ierarhia ei), L w 6w, 193!. p. fi8 ; apud P. P. Pa
naitescu, Petru Movilă şi românii, Bucureşti, 1942, p. 4 nota fi.
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Atât din intitulaţiile sale pe cărţile tipărite la K iev, fie  drept „gospodar 
/.omli Moldavscâi“ , fie „ fiu l Domnului M oldovei“ i iar pe stema sa apăreau 
bourul Moldovei, cât şi vulturul cruciat al Munteniei

Ajutorul cultural acordat atât lui Vasile Lupu. cât } i  lui Matei Ba-
• irab, prin tipografiile- trimise, meşteri tipografi, profesori, au pus bazele 
introducerii limbii române in biserică.

Mediind căsătoria fiicei lui Vasile Lupu, Maria, cu principele litua
nian Ianusz Radziwill, în 1645, Petru M ovilă vine la Iaşi să oficieze 
slujba cununiei religioase. Evenimentul este descris de călătorul străin 
Eberhard W erner Happel astfel : „slujba cununiei a fost săvârşită de 
mitropolitul K ievu lui anume Petru, cei mai de seamă dintre to ţi oamenii 
bisericii din întreaga Rusie şi care se trage din neamul M ovileştilor care 
mu domnit odinioară asupra Moldovei, dar mai pe urmă s-a retras in 
Polonia din cauza duşmăniei turcilor şi acum este socotit ca băştinaş 
.il ţârii, căruia mitropolitul ţării [Varlaam (1632— 1653)] i-a cedat locul 
t;ă săvârşească el ceremoniile cununiei" ir>.

In concluzie, se ridică întrebarea cui aparţine Petru Movilă şi care 
a fost scopul uriaşei sale activităţi ?

O parte din istoricii polonezi, în frunte cu Al. Iablonowski, il reven
dică pentru Polonia, invocând faptul că a fost nobil polon in slujba 
regelui W ladyslaw al IV -lea IT, în care calitate a colaborat activ la pro
iectele suveranului său. Ruşii, prin intermediul istoricului Venelin, se 
întreabă „care dintre cei doi bărbaţi cu numele de Petru este reforma
torul îndrăzneţ al imperiului rusesc şi căruia, prin urmare, i se cuvine 
' itIul de „mare*1, Petru I împăratul Rusiei sau Petru M ovilă ?“ I8, dar el 
nu şi-a desfăşurat de fapt activitatea in Rusia moscovită. In aceeaşi 
măsură este revendicat de ucraineni, care au propus sanctificarea ilus
trului mitropolit, acum când se împlinesc 400 de ani de la naştere şi 
M50 de la moarte.

Aprecierea lui P. P. Panaitescu că „Petru M ovilă este un dar ro
mânesc făcut ortodoxiei1' 10 exprimă cel mai bine personalitatea acestui 
strănepot al lui Petru Rareş.

Dezvoltând această idee credem că pentru a înţelege mai bine per
sonalitatea celui care a fost fiu de domn român, născut in spaţiul ro
mânesc. nobil polon şi m itropolit al Rusiei Roşii aflată in componenţa 
Poloniei, nu trebuie să-l analizăm individual, ci ca făcând parte din cu- 
i ntul filo-polon care a fost o realitate puternică in Moldova până la 
fârşitul secolului al X V II-lea . Acest curent dorea scoaterea ţării de 

jub dominaţia otomană şi o schimbare a raporturilor dintre domnie şi 
huieri, insistând asupra instaurării drepturilor şi libertăţilor nobiliare din 
Polonia şi in Moldova, aşa cum reiese şi din scrisoarea lui Nistor Ureche, 
niiire vornic, şi Isac Balica. hatman, către regele Poloniei, Sigismund 
.il l!I-lea. in octombrie 1611.

11 Călători străini despre fările române, voi. V. Bucureşti, 1973. p. 547.
11 Al. .Iablonowski, Akademja kijowsko-mohylănska, Cracovia. 1899 . apud 

I* I’ 1’nnaitescu. Petru Movilă ţ i  românii, p. 4.
11 Istoria bisericii române, voi. III (1632— 1949), Bucureşti, 1957, p. 11.
1 ‘ P. P. Panaitescu, Petru Movilă ţ i românii, p. 20.

Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele 
Secolul al X V II-lea , Bucureşti, 1983. p. 71—75, nr. 31.
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Creşterea forţei ortodoxismului prin reform ele realizate de Petru 
Movilă, coroborată cu prezenţa lui W ladyslaw al IV -lea pe tronul Polo
niei, favorabil ortodoxismului, care a m ilitat continuu pentru unirea 
răsăritului ortodox cu Polonia, crea reale şanse pentru înlăturarea do
minaţiei otomane din Moldova, mai ales că regele a pregătit îndelung
o mare campanie contra turcilor.

■ Eşuarea acestui fantastic plan coincide cu moartea lui Petru Movilă, 
la numai 50 de ani, fiind înmormântat la Pecersca Lavra din K iev.

LE M ETROPOLITE PETRU M O VILA  4U0 ANNEE DEPUIS SA NAISSANCE
(1596— 1906)

Re sume

Ce materiei est consacre â l'accomplissement des 400 ann6e depuis la naissance 
de Petru Movila, prince roumain ut metropolite de K iew , un hommage adresse 
a un grand homme de culture qui, par son activi te. a poursuivi l'epanouissement 
de l'orthodoxie ot, en fin de comp te, la creation des conditions necessaires â la 
liberation de son peuple de la  domination ottoninne.

STUDII DE ISTORIE

EVOLUŢIA HABITATULUI UMAN IN  BAZINUL 
HIDROGRAFIC SOLONEŢ, DIN PALEOLITIC PÂNÂ LA 

SFÂRŞITUL SECOLULUI AL  XVIII-LEA
Mugur Andronlr

închinare părinţilor mei.
Voleria (Bondar-Tăutu) .şi Anton Andronic, 

f i i  ai acestor sate bucovinene 
o m  oameni simpli, harnici şi frumoşi.

C U V Â N T  ÎN A IN T E

Deşi oricine recunoaşte necesitatea stringentă a cunoaşterii pe teren 
şi a publicării microzonale, judeţene şi în final la nivel naţional a tutu
ror vestigiilor arheologice, pentru o repertoriere patrimonială a lor în 
scopul protecţiei prin lege de la distrugere totală, dar şi pentru demersul 
cognitiv al epocilor istorice îndepărtate, unde aproape numai arheolo
gia este în măsură să ne aducă noi informaţii utile în cercetare, finali
zarea unor astfel de lucrări la scară macrozonală şi la cea naţională —  
cu doar prea puţine excepţii de regulă pe areale mai restrânse1 —  
amâne pe mai departe un deziderat al viitorului. într-o vrem e când 

in ţările cele mai civilizate ale lumii aceste eforturi au fost deja mate
rializate până la capăt, văzând şi lumina tiparului.

Pornind de la acest imperativ, am ales drept una dintre tem ele de 
ewoetare ale anilor 1985— 1995, studierea cât mai amănunţită a între-

1 I). Gh. Teodor, I. Ioni{ă, Cercetări arheologice în Podişul Sucevei, in A rh - 
Mi>/<(, V, 1976 : Zaharia, M. PetreScu-Dîmboviţa. Eu. Zaharia, Aşezări din M o l-
i! ■ u din paleolitic până in  secolul al X V IlI- le a , Buciii-eş:i, 1970; Al. Păunescu, 
I’ Şadurschi, V. Shirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Bucureşti. 
JMM . Gh. Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului 
' r/ni, Bucureşti, 1980; V. Ghirica, M. Wanasachi, Repertoriul arheologic al jude- 
fiiiiu laşi. Iaşi. 1984; I. H. Crişan. M. Bărbulescu, E. Chirilă. V Vasiliev, I. Winkler. 
It‘ loriul arheologic al judeţului Cluj, Cluj, 1992 : Gh. Dumitroaia, Materiale şi 
i ert stări arheologice, din N —E judeţului Neamţ. In Mcm. Antitf',, X V III, 1992; St.
I uei>>. Contribuţii la repertoriu l arheologic al judeţului Neamţ, în Mem. Anti<i., 
X\ III. 1992 ; M. Florescu si V. Căpitanii, Cercetări arheologico de suprafaţă in 
) mh rii/ Bacău] in ArhMold., VI. 1969, si altele.

Pentru judeţul Suceava s-a’J tipărit : N. Ursulescu, Recunoaşteri arheologice 
ni i«muno Vcreşti (judeţul Suceava), Sn Suceava, V I— VII, p. 21—27; N. Ursulescu, 
.St Manea, Evoluţia habitatului din bazinul Şomuzuţui Mare in zona comunei Pre- 
uh jfi, in Suceava, V III, p. 139— 181 : N. Ursulescu, M. Andronic, El. Hău, Contri- 
fiii|ii In cunoaşterea aşezărilor de pe teritoriu l Şiretului înainte de constituirea ora- 

medieval şi M. Andronic, Repertoriul arheologic al comunei Grămeşti (jud. 
Jtu< ea ia ) ambele in Suceava, X I I I—X IV , p. 85— 101, respectiv 75—8.1; M. Andronic, 
»■ '■ Maiariuc. Contribuţii ia cunoaşterea evoluţiei habitatului uman in zona lirn i- 
IfOM (i oraşului Suceava, în Suceava, X V I I— X V II I— X IX , 1990— 1991— 199?, p. 9— 
"ii l P.V. Batariuc, M. Andronic, Descoperiri arheologice,; la Suceava — contribuţii 
ht i ii tioaşteurca topografiei oraşului medieval, în acelaşi volum, p. :<6—61; M.D. 
M.t’ n i E.I. Emnadi, Noi puncte arheologice pe harta judeţului Suceava (Bazinul- 
t* "iicu lu i Mare), in SC IVA , 27, 1, 1976, p. 97— 101. La acestea se mai adaugă şi

\ndronic, Repertoriul arheologic al comunei Zamostea (jud. Suceava), în Su- 
•'■‘ii ii. XXI, 1994, p. 11— 19, cât şi prezenta lucrare.
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gului teritoriu inclus în arealul bazinului hidrografic al râului Soloneţ, 
cu atât mai mult cu cât microzona nu se bucurase încâ de cercetări 
arheologice sistematice de teren.

In ceea ce priveşte istoricul descoperirilor arheologice, trebuie să 
menţionăm că prim ele semnalări ale unor astfel de descoperiri, fortuite, 
aparţin perioadei administraţiei austriece a Bucovinei, la care ne vom 
referi la timpul potrivit pe parcursul lucrării, semnalate de R.F. Kaindl 
şi D. Olinescu.

Mai târziu, perioada interbelică va aduce şi prima săpătură arhe
ologică propriu-zisă, la Vârvata. în punctul numit semnificativ „Cetă- 
ţica“ (cultura Cucuteni şi Hallstatt)

După anii eelui de-al doilea război mondial, pornindu-se de la unele 
descoperiri arheologice izolate, făcute de obicei de către elevi, datorită 
iniţiativelor unor cadre didactice, încep să se formeze treptat unele 
colecţii cu caracter şcolar, iniţiativă dezvoltată în chip deosebit de 
merituos la Botoşana într-un muzeu sătesc şi datorită amploarei care 
au luat-o acolo, începând cu anul 1962, săpăturile arheologice sistematice 
şi cu simplu caracter de sondaj, pentru mai multe epoci istorice distincte, 
în mare parte ed ite 3.

Seria cercetărilor de săpătură a continuat mai recent cu efectuarea 
unor sondaje, în majoritate încă inedite, la Todireşti (punctul „Sălişte“
—  sec. I I— III, IV — V şi X IV  şi punctul „La  Nuci*1 aşezare din veacurile
V — V I —  M. Andronic, 1988— 1989, 1992— 1995). cu iniţierea săpării ne
cropolei tumulare din punctul „La Codru’* —  Cajvana, datata în Hall- 
statt-ul târziu (M. Ignat, 1989— 1990) şi cu efectuarea unor prime sondaje 
în incinta salinei din Cacica (M. Andronic, I. Mareş, 1995— 1996. eneolitic).

La toate acestea se mai adaugă doar unele recunoaşteri arheologice 
pe suprafeţe restrânse care s-au desfăşurat pe cuprinsul comunelor Pâr- 
teştii de Jos şi Cacica (M. Ignat şi N. Gostar —  1965). Botoşana (Dan 
Gh. Teodor, S. Teodor, M. B itiri —  in vremea cunoscutelor săpături din 
localitate), Todireşti, Comăneşti, Humoreni, Pârteştii de Jos, Cacica (V. 
Butnaru —  1977— 1979), ale căror rezultate au irămas insă inedite, 
aproape în totalitate.

în fine, ultima etapă, distinctă, a cercetării m icroregiunii în studiu 
se încadrează, cu unele intermitenţe, în cursul anilor 1985— 1995, peri
oadă în care s-au cercetat majoritatea form elor de teren de către autor 
aparţinând teritorial comunelor Todireşti, Cajvana, Botoşana, Pârteştii 
de Jos şi Cacica, cât şi a satelor Poieni-Solca şi Racova, aparţinând 
administrativ de Solea.

In cadrul cercetării noastre un prim principiu general a fost acela 
al reven irii periodice, măcar o dată, pe locul descoperirilor deja făcute,

- Em. Săhleanu, Săpăturile neolitice in llişeşti, judeţul Suceava, comunicare 
la congresul de arheologie şi numismatică. Cernăuţi. 1935, in N. Grămadă. A l tre i- 
leu congres de arheologie şi numismatică de la Cernăuţi, în Glasul Bucovinei, IX. 
193:». a  334.

“ Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carvaţi in se-:u'.<‘.'e l ' —V II 
e.n. Aşezarea de la Botoşana-Sucea va. Bucureşti. 1984 ; S. Teodor, Vestigii sporadice 
din epoca bronzului şi a fieru lu i la Botoşana (jud. Suceava), in Succava. V I—V II ;

Con’: i lu ţ i i  la cunoaşterea ceramicii din secolele 111 - I I  t.c.n. dir. Moldova, 
în SCIV, in, 1, 1W.7 : eadem, Unele date cu priv ire  /•: cultura -dacică in  nordul 
Moldovei in lumina săpăturilor de la Botoşana, in SCIV, 20, 1, 1969 : eadem, /Ise- 
zare de epocă La Tene de la Botoşana, In SC lV A , 31, 1980, 2.
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pentru o datare cât mai sigură a lor şi pentru surprinderea unor even
tuale noi niveluri de locuire. Pornindu-se de la natura tipului de cercetare 
perieghetică, în această ordine de idei, trebuie subliniată inevitabilitatea  
caracterului re la tiv  al exactită ţii unor datări, cât şi imposibilitatea sur
prinderii com plete de la început a tu turor n ive lu rilo r de locuire umană 
pe un  loc d a t,l. Aceste carenţe impun deci cu necesitate obiectivă —  aşa 
cum s-a arătat —  revenirea perieghetică de cât mai multe ori la acele 
puncte de interes ştiinţific. Astfel, este absolut normal în deceniile v ii
toare ca noi săpături şi cercetări de teren să aducă multe alte clarificări 
şi completări la acest prim  stadiu de repertoriere şi analiză. De asemeni, 
la aceste inconveniente mai adăugăm şi dificultatea cercetării în zonele 
intime ale vetrelor actuale de sat, pricinuită de aglomerarea construc
ţiilor civile şi a împrejmuirilor.

Ţinem să subliniem şi faptul că în • cercetarea de teren am acordat
o atenţie deosebită şi încercării de surprindere nuanţată a gradului de 
locuire a unui teren, practic sesizat prin densitatea şi răspândirea în ară
tură a vestigiilor de interes arheologic, dar mai ales prin 'prezenţa 
aproape hotărâtoare a obişnuiţilor bulgăraşi de chirpic provenind de la 
lutuiala pereţilor locuinţelor incendiate. Specificăm aceste aspecte deoa
rece, în publicarea rezultatelor unor astfel de investigaţii din păcate 
adesea se omit informaţii necesare privind descrierea amplasării pe teren 
.i punctului, prezentarea cantitativă a repartizării pe teren a materia
lului ceramic fragmentar observabil, cât şi existenta chirpicului.

Intenţionând deci să surprindem cât mai concludent şi nuanţat —  
in timp şi spaţiu —  fenomenul demografic din bazinul hidrografic Solo- 
rieţ, microzonă de 217 k m 2, care de altfel considerăm că poate fi luată, 
până da un punct, drept eşantion de analiză pentru părţile de nord ale 
Moldovei, am apelat şi la folosirea interdisciplinară a documentului arhe
ologic cu cel istprico-documentar, cartografic şi toponimic. în acest sens, 
pe lângă numeroasele culegeri de documente medievale, binecunoscute 
i.|H>cialiştilor şi studiile de toponimie ale zonei publicate deja de către 
filologul Ilie  Dan de Ja Universitatea „A l. I. Cuza“ din Iaşi —  pe care 
l<- vom aminti la locul cuvenit —  notabile rămân şi cele câteva mono
grafii săteşti şi comunale, rod ale eforturilor meritorii ale unor intelec- 
tuali. care au consemnat astfel şi unele informaţii de real interes istoric
i i arheologic. N e referim  în primul rând la monografia preotului N 
Cojocaru —  P irteş tii de Sus, o aşezare din Bucovina , Bucureşti, 1980,
< ire a avut şansa publicării, şi mai ales la voluminoasa Cartea satului 
Untoşana, m onografie folclorică , 1974. lucrare dactilografiată ce însu- 
nn-a/.ă eforturile de aproape o viaţă ale profesorului Vasile Boca, înteme-

4 Spre exemplificare, iată numai două situaţii concludente : in punctul nr. 12, 
« i i 'ir pui ieghetic se identificase ceramică tipică Hallstatl şi Sântăna de Mureş (sec. 
IV a ll.i. numai după demaraiea săpăturilor arheologice sistematice s-au descope- 
iii inuioriale şi complexe si din următoarele două veacuri ale erei noastre ; în scc- 
k  ii vestic al ţarinei Sălişte din Todireşti (punctul 16 B), prin efectuarea unui 
tor • j au fost surprinse urmele unei locuinţe dacice de epocă romană (sec. I I— III )
II dIi' ulieia medievale, din prima parte a veacului al X lV-Iea, fără ca perieghetic 
»>i ■ i'ii;i!ole din accste timpuri să fi fost in prealabil identificate.
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ietorul muzeului sătesc menţionat deja \ La aceeaşi categorie de surse 
informative mai amintim şi cronicile parohiale din satele zonei de re
ferinţă.

în ceea ce priveşte aspectele cartografice studiul nostru se bazează 
pe izvorul cartografic din anii 3 773— 1775 (harta Biischel). pe harta 
întocmită la 1790 de Hora von Otzellowitz. cât şi pe altele de ordin 
secundar

în încheiere, şi nu în ultimul rând. ţinem să adresăm cuvenitele 
noastre mulţumiri colegiale domnului Mora Dionisie, doamnelor Irina 
Ţibulcă şi Lăcrămioara Huţuleac care au executat majoritatea ilustra
ţiilor grafice, o mică parte fiind  şi aportul autorului. în acelaşi timp, ne 
exprimăm speranţa că această lucrare se constituie şi ca un serios în-j 
demn, perpetuu, către intelectualii avizaţi din localităţile cercetate de-a! 
continua cu perseverenţă investigaţiile de teren pentru îmbogăţirea 
datelor arheologice prezentate în repertorierea de faţă.

5 La acestea se cuvin a mai fi m enţionate: -Solovăstru FluMir, M onog-iH u ::a- j 
'u ’.ui jgdieni-Soica, mss., 1975 ; Vasile Săhleanu, Din trecuţii! .■•alinei şi comunei] 
Cacica, mss., 1039; Ilic Ţabrea, Monografia comunei Pârteştii de Jos — judeţul 
Suceava, mss., f.a. ; colectiv nenominalizat Pâţleştii d<- Jo.t. O aşezare din Tara de< 
Sus (scurta Tht.tnografic/, mss. dactilografiat cu ocazia aniversării ronlen&ruluî 
şcolii din loc&litate (1975); Constantin Milici, Monografia comunei Solo net, Bucu
reşti, 1937 ; I. V. Răchieru, Solonef — o aşezare din Bucovina, Timişoara, 1995.

R P la™  Bukoxviner Distrlcts bestehend in 72 Secţiona welehe in  denen 
Jahren 1773. 1774 und 1775 von cinen Deparlement des K.K-. General Staab î yeo- ; 
metrisch aufgenommen worden, se 1 :57.600. realizata de maiorul Biischel, cât şi ; 
cea. inedită, a maiorului Ilora von Otzellowitz pentru Bucovina proprlu-zisă. La aces-l 
tea se mai pot adăuga: Bibi. Acad., H/UI, 438. Josef Liesganig, Regna Galiciae i 
et I.odorneriae Joseph I I  el M. Tlieresiae. Augg. IVSSU. Methodo astronom ivo-trigo-. 
nometrico nec non Bulcoioina geometrice dimv'nsa, Wien, 1790; Bibi. Acad., D/XVII,

• J-F- 6 ari, Mappa nova Principatus Moldaviae & Bucovinae, cum fin itis im  Re- 
gionibus M D C C lX X X IX ,  Augsburg, 1789 ; Bibi. Acad., D/XVII. 86. fără autor,I 
Cart e  de la Moldavie pour servir a l ’histoire dc la guerre entre Ies Russes el Ies j 
Turcs, Amstelodami, 1783; Bibi. Acad., D/XX-VlI 4, fără autor cunoscut, Plans — 
Der Moldau, Bessarabien und Walacheij, nebst angrănzenden Theilen von Pohlen  
u" d Bulgarien. c. 1790 ; Bibi. Acad., H/II 900, Detail Karte von Nord-Riim enien »  
(Moldau) und der Bukovina — Marstab 1 :400.000, Wien; 1910.
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2 ASPECTE ALE GEOGRAFIEI FIZICE A  BAZINULUI 
HIDROGRAFIC SOLONEŢ

Afluent de ordinul I al râului Suceava pe partea dreaptă, al doilea 
ca importanţă după Suceviţa, Soloneţul măsoară de la locul izvorului 
,m din Obcina Cacica şi până la vărsare 31 km, posedând un bazin hidro- 

Hrafic cu o suprafaţă ide 217 k m 2, a cărui lungime este de aproximativ 
'.iii km, lăţime maximă de circa 17 km, iar cea medie de aproximativ 
îl km *.

Izvorând de la o altitudine de 850 mu râul Soloneţ colectează apele 
il«‘ pe versantul nordic al Masivului Ciungi-Socu, de pe rama externă a
• ulmii deluroase Cacica (ram ificaţie secundară a Obcinei M ari) şi de pe
ii .uprafaţă considerabilă a Podişului Sucevei, unde se şi plasează în zona 
na <i<* nord-vest. Deci bazinul său hidrografic este desfăşurat în princi-
i al in podişul menţionat şi mult mai puţin în Obcina Mare.

Coordonatele sale geografice (N  =  47 0 42’ 42“ lat. nordică ; S =  
4 1 35’ 24“ lat. nordică ; V  =  25 ° 47’ 24i: long. estică ;  E =  26 0 05’ 30“ 
!<>n|{. estică) îl situează în cadrul judeţului Suceava, într-o poziţie cen- 
U ai-estică 2.

Limitele arealului bazinului ating punctele de altitudine maximă 
cm . de altfel, mărginesc bazinele hidrografice din vecinătate : Dealul 
Crfiuceşti (480,1 m), Dealul Cajvanii (465,8 m) şi Dealul Lupului (507,5 

pe interfluviu l Soloneţ —  Solea, Vârfu l Custura (933 m), Vârfu l 
ploşneaga (851 m), Vârfu l Chevenecea (919 m), Vârfu l Călugăriţa (805,2 
ni) i Vârful Cacica (803.4 m) —  pe interfluviu l Soloneţ —  Moldova şi
IV ,Iu l Sălciei (527,5 m), Dealul Cetăţuia (519,4 m), Dealul Muncelul 
(411-1,7 m), Dealul cu Rupturi (475,8 m ) şi Dealul Osoi (424,3 m) —  pe 
interfluviul Soloneţ —  Ilişasca3.

Din punct de vedere geologic valea Soloneţului suprapune două 
unit Aţi geologice d istincte: unitatea de platformă, pe o suprafaţă mai 
RWiC >i orogenul carpatic, în mai mică măsură. Aceasta din urmă (Ob- 
«lu i Cacica, ram ificaţie a Obcinei M ari) este plasată peste fundamentul 
IMftlformei Moldoveneşti, care se întinde în estul Carpaţilor Orientali şi

* i Tofan, Valea Soloneţului. Studiu fizico-geografic, lucrare de gradul I di- 
â tt li ' manuscris dactilografiat, Iaşi, 1993, p. 74— 75.

1 Ibidem, p. 4. Majoritatea datelor de specialitate au fost preluate din această 
fcwitrr intetică, care însumează şi o bogată bibliografie de referinţă.

1 i' .Spânu, Factorii potenţiali ai declanşării proceselor geomorfologice în ba- 
ftHbi mm-fnhidrografic Soloneţ, în manuscris, p. 1.
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este parte a platformei est-europene. Conexiunea dintre orogenul car
patic şi unitatea de platformă se produce în lungul faliei pericarpatioe 
pe o direcţie ce atinge V icovul de Sus, Solea, Soloneţu Nou şi Cacica, 
Pătinoasa, Târgu N eam ţ/*.

Compoziţia petrografică a zonei este deosebit de diversă, remarcân- 
du-se trei sectoare distincte : în partea orogenului, roci flîşoide ; în m i- 
crozona miocenului pericarpatic depozite de rnolasă, reprezentate de 
straturi de marne, argile, argilo-marne vinete, de vârstă helveto-torto- 
niană şi gresii friabile cu intercalaţii de lufuri şi lentile de gips şi de 
sare, de vârstă levantivă şi tortoniană ; iar în sectorul de platformă —  
depozite de suprafaţă, reprezentate de straturi de argile nisipoase şi 
nisipuri.

Cea mai estică culme deluroasă dintre Obcinile Humorului, dar şi 
cea mai scundă, Obcina Cacica, prezintă versantul său frunte dinspre 
podiş cu declivităţi de 25— 30 °. Cele mai multe înălţimi maxime ale sale 
variază în jurul cotei de 800 m, ea ridicându-se astfel cu 300— 500 m 
deasupra lim itei vestice a Podişului Sucevei. Practic, altitudinea fo r
melor de re lie f coboară, de la înălţimea de 951 m din Dealul Pleşa din 
obcină, la circa 300 m, în punctul de confluenţă a Soloneţului cu Suceava.

P e  trepte hipsometrice situaţia se prezintă astfel :
a) altitudinile de peste 900 m (suprafeţe extrem  de reduse, pe arealul 

Dealului Pleşa, la izvoarele Soloneţului) ;
b) altitudini de 900— 800 m (în acelaşi sector, cu areal tot foarte 

restrâns) ;
c) altitudini de 800— 700 m şi 700— 600 m (o răspândire considerabil 

mai mare, pe tot sectorul vestic al bazinului) ;
d) altitudini de 600— 500 m (caracterizează o parte a zonei submon- 

tane, ocupând cele mai întinse suprafeţe in bazinul hidrografic al Solo
neţului propriu-zis, dăt fiind prezente şi pe rama sudică a zonei, res
pectiv în bazinele superioare ale Blândeţului şi Vârvatei (dealurile 
Cetăţuia, Zamca şi Sălciei) ;

e) 500— 400 şi 400— 300 —  (preponderente în sectorul de podiş, acolo 
unde de altfel se constată şi prezenţa celor mai multe situri arheologice).

Prin  activitatea neîncetată de eroziune a apei. văile au ajuns să 
fragmenteze adânc zona, atât în sectorul de orogen, cât şi în cel de plat
formă. La ieşirea din primul sector, valea Soloneţului este prin excelenţă 
o vale de tip subsecvent, care prezintă pe partea dreaptă un larg front 
de cueste, atacate şi fragmentate de numeroase văi obsecvente, cu un 
pronunţat caracter de torenţialitate. Platourile plasate pe partea dreaptă 
a Soloneţului fac parte din culmea deluroasă ce se desfăşoară în dreptul 
localităţii Pârteştii de Jos până aproape de vărsarea râului în Suceava 
şi care se termină cu versanţi mai abrupţi spre N -N V  şi cu pante mai 
domoale spre S— SE, diferenţiere datorată poziţiei de înclinare a stra
turilor şi orientării spre N — N V  a văii subsecvente. Pe această culme 
deluroasă, cu înălţim i în jur de 400— 500 m, care a fost iniţial împădurită 
total, se mai păstrează doar unele sectoare cu pădure : Dealul cu Rup- 
vUri, Dealul Bâdigani, Dealul Brădăţel, Dealul Cetăţica ş.a.

i N. Popp, I. Iosep, D. Paulencu, Judeţul SUceava, Bucureşti, 1973, p. 34—35.
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Pe partea stângă a Soloneţului se situează o serie de platouri struc
turale, de suprafeţe mai extinse şi fragmentate de mai mulţi afluenţi de 
tip consecvent ai Soloneţului. Un prim  platou este cel care are coordo
natele Dealul Cojocului —  Pârteştii de Sus —  Rodina, tinde altitudinea 
medie este de 450 m. Urmează, spre N-E, platoul Săliştea —  Dealul 
Oherman, a cărui extrem itate spre Poieni —  Solea este reprezentată de 
Dealul Lupului (507 m). între afluenţii Soloneţului M ic (sau Botoşana) 
;*i Cajvana urmează o astfel de unitate, cu înălţime medie de peste 400 m 
((dealurile Puşcărelul —  463 m şi Beldeanu —  458 m). De la pârâul Caj
vana şi până-n valea Sucevei se desfăşoară cel mai estic platou, unde se 
remarcă —  ca altitudine —  Dealul Crânceşti (480 m).

O caracteristică a acestor platouri este aceea că ele se prelungesc 
spre albia majoră a Soloneţului cu versanţi puţin înclinaţi, ceea ce ade- 
■.ea a oferit condiţii prielnice de vieţuire. Şi în cazul acestor platouri, 
majoritatea suprafeţelor lor a fost acoperită cu vegetaţie de pădure ; din 
cauza acţiunilor antropice, mai ales în ultimele secole, zona a suferit 
foarte mult, reuşind să păstreze doar unele parcele : pădurea Sârgheşti, 
pfidurea Todireşti, pădurea Humoreni sau pădurea Tonog. Cu toate aces
tea, terenurile platourilor au rămas, cu mici excepţii, terenuri stabile, cu 
apă subterană la adâncimi m ijlocii şi mari.

Râul are o vale de tip consecvent până la confluenţa cu Blândeţul. 
iar după aceea —  aşa cum s-a mai spus —  de tip subsecvent, cu pre
ponderenţa sectoarelor pe dreapta abiupte şi a versanţilor conform cu 
structura pe partea stângă.

Din punct de vedere al interesului cercetării arheologice, terasele se 
impun, în primul rând, între toate form ele de relief. Dacă, in zona mon
tană ele sunt cu totul neglijabile în întreg peisajul morfologic, fiind mici, 
cele din sectorul de podiş sunt mult mai reprezentative, deşi şi aici nu 
pot fi urmărite totdeauna in serie completă (excepţie pe partea stângă 
pe teritoriul satelor Pârteştii de Sus şi de Jos, Humoreni, Comăneşti. 
Soloneţ şi Todireşti). Terase mai bine evidenţiate se pot observa şi de-a 
lungul afluenţilor de stânga ai Soloneţului, cu precădere în Comăneşti, 
Uotoşana sau Poieni-Solca. Cele mai multe aşezări rurale ocupă un am
plasament de pe podul lor. O parte a satului Cacica şi a satului Pârteştii 
de Sus s-a localizat pe terasa de 20— 25 m, bine individualizată în pei
saj unde de altfel, s-au făcut şi repetate descoperiri arheologice.

De-a lungul timpului, valea Soloneţului s-a adâncit, migrând spre 
sud şi lăsând astfel terasele pe partea stângă. Fenomenul s-a produs 
datorită înclinării straturilor monoclinului sarmatic, de la N -N V  spre 
S SE. dar şi ca efect al Leg ii Coriolis (potrivit căreia toate râurile din 
emisfera nordică înregistrează o abatere constantă spre dreapta).

Podişul teraselor —  în general suprafaţă plană —  oferă soluri bune 
pentru agricultură. Un alt factor favorizant pentru locuire umană îl 
reprezintă orizonturile acvifere cu apă subterană, de bună calitate, care 
n-au format Ia baza depozitelor de terasă.

O ultimă formă de relie f care trebuie menţionată sunt albiile. A lb iile  
majore, în sectorul montan, lipsesc sau sunt foarte înguste. In zona de 
p <di? ele se lărgesc continuu până la o lăţime de circa 200 m, în zona 
confluenţei cu Suceava. Fiind suprafeţe uşor inundabile, se înţelege de la 
tine că ele nu au constituit subiect al cercetării noastre de teren. De
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asemeni menţionăm şi faptul că în valea Soloneţului se pot observa şi 
urmele unor foste cursuri plasate, de regulă, mai spre N sau N-E.

Panta curgerii apei râului. în regiunea de orogen este mare, de peste 
15%o, iar la ieşirea din depresiunea Soloneţ —  Cacica, de circa 4,8%o. 
După datele culese la punctul hidrologic Părhăuţi, pe anii 1950— 1990, 
Soloneţul se alimentează din ploi in proporţie de 65,4%, din zăpadă 
20,2% Şi subteran 14,4%. Deci regimul său de alimentare este pluvial 
moderat şi subteran moderat, caracteristic şi celorlalţi afluenţi de 
dreapta ai Sucevei (Suceviţa, Solea ş.a.) Alimentarea din sursele de 
suprafaţă se reduce la aproxim ativ 70° o, în sectorul montan, în favoarea 
surselor subterane (sub 30%).

în  ceea ce priveşte regimul debitului de scurgere, pentru aceeaşi 
perioadă do observaţii statistice, la Părhăuţi, s-a constatat un debit mediu 
de 1,15 m3/s, cu variaţii care au oscilat de la 0.25 m 3 în 1990, la 2,72 m3 
în 1970. în timpul prim ăverii debitul este de aproximativ trei ori mai 
mare decât cel de iarnă. Temperatura medie anuală a apei este de 8,2 °C
(la punctul Părhăuţi) iar mineralizarea de 727,13 mg/litru '*.

Bazinul hidrografic al Soloneţului se compune, în principiu, din 
două bazinete microdepresionare. Cel vestic, mult mai restrâns, Cacica
—  Soloneţ, se suprapune pe văile pâraielor Cacica şi Blândeţ, in  zona
de icontact cu muntele. Celălalt, Cacica —  Costâna, este dezvoltat pe
valea râului şi văile afluenţilor săi de stânga unde, în realitate, se pla
sează în totalitate atât urmele arheologice ale aşezărilor dispărute de-a 
lungul timpului, cât şi satele actuale.

Soloneţul colectează apele de pe o suprafaţă considerabilă a podi
şului sucevean, de pe rama externă a Obcinei Cacica şi de pe versan
tul de miazănoapte al masivului Ciungi-Socu. Pe partea dreaptă vin aflu
enţii Blândeţ cu pârâul Cacica, Vârvata, Snida şi Chervanca, ultim ii doi 
cei mai modeşti. Pe cealaltă parte se varsă în râul Neagra. Saca. Racova 
(sau Ihnata), Botoşana (sau Soloneţul Mic), Cajvana, Rostuşa (Ruscanu), : 
Răstoci, Pietroasa şi Valea Popii —  pentru a nu aminti decât cele mai 
importante pâraie. Dintre acestea, mai importante sunt : Racova (13 km 
lungime, 28 km 2 bazin hidrografic), Botoşana (10 km, 25 km -), Vârvata 
(7 km, 12 k m 2), Cajvana (7 km, 10 k m 2), şi Blândeţul (6 km, 25 k m 2).

Cu totul temporar, pentru perioadele de precipitaţii abundente, pe t 
ambele părţi ale râului se formează mici cursuri de apă.

în sectorul obcinei. densitatea reţelei hidrografice este mai mare, 
de aproximativ 0,7 km km 2 iar în rest de peste 0.5 km/km 2 ca la toate 
bazinele hidrografice din Podişul Sucevei (media pe ţară este de 0,49). 
Pârâul Botoşana se evidenţiază cu media de 2.04 pentru bazinul său hi
drografic.

Din punct de vedere climatologic, în această microregiune se 
remarcă, pe timpul verii, predominarea maselor de aer venite dinspre 
Oceanul Atlantic, de regulă umede, cât şi extinderea anticiclonului tro
pical african sau a celui est-european. care determină umiditate puţină

5 V. Băcâuanu, N. Barbu, M. Pantazică, Al. Ungureanu. D. Chiriac, Podişul
Moldovei, Bucureşti, 1980, p. 110— 111 , 114— £ifî, pentru bilanţul hidrologic al Solo
neţului şi modul scurgerii sale.
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ji temperaturi ridicate. Iarna se remarcă influenţa maselor de aer polar 
sau siberian, cu vânturi de la N -E  şi N-V, iar primăvara şi toamna 
pătrunderea efem eră a maselor de aer tropical şi polar, care determină 
stări foarte variate ale vremii.

Datorită apropierii lanţului muntos, în condiţiile declanşării vântu
rilor de N -E  şi N, scăderea temperaturii aerului în altitudine se produce 
mai rapid din cauza faptului că masele de aer sosite aici îşi reduc viteza 
sau staţionează temporar in faţa barajului carpatic, ceea ce generează 
raiduri vara şi geruri prelungite iama.

Cuprinsă intr-un interval de la 951 la circa 300 m, altitudinea îşi 
spune şi ea cuvântul în ceea ce priveşte diferenţierea locală a tempera
turii, constatându-se astfel pe acest interval al gradientului termic o 
diferenţă de 4,5°C.

Temperatura medie anuală pe anii 1971— 1990 la Suceava a fost de 
7,3° C, iar la Rădăuţi de 7,1 ° C ; media multianuală a precipitaţiilor la 
cele două staţii meteorologice a fost cuprinsă între 600 şi 300 mm —  
date în care trebuie să le includem şi pe cele vizând bazinul hidrografic 
Soloneţ 6.

In privinţa dinamicii atmosferei, trebuie prezentată şi frecvenţa unor 
vânturi care, adeseori determinau şi anumite preferinţe pentru stabili- 
ren amplasării unor aşezări umane. In acest sens se remarcă preponde
renţa circulaţiei maselor de aer dinspre N — V (26,7%), care aduc pre
cipitaţii abundente în perioada primăvară —  vară. Urmează apoi cele 
dinspre S— E (10.1%), S (8,4%), S— V  (5«/0), V  (4.8«/0), N  (3% ), E (2,7%) 

N - E  (1,4%).
Clima este deci temperată, de nuanţă continentală, caracterizând in 

ig norai părţile apusene ale podişului sucevean, unde temperaturile medii 
din timpul iernii ajung adesea sub —  20° C, in vreme ce in lunile căl
duroase urcă până spre 33 — 34 0 C.

De o deosebită importanţă pentru apariţia şi evoluţia habitatului 
uman au fost şi elementele biogeografice. în  ultim ii 2 000 de ani, clima 
d11bborealului fiind mai umedă şi mai rece, pădurile central europene
i  au extins în detrimentul unei părţi considerabile a silvostepei din zona 
<li podiş, fenomen stopat din cauza începerii continentalizării climei. 
|n iiolocenul superior, fagul şi bradul se instalează din nou în obcine, 
definitivându-se compoziţia pădurilor în funcţie de zonalitatea altitudinală 
In partea de podiş, fagul, nesemnificativ în etapa caldă anterioară, se 
dezvoltă intens, alături de gorun, fără însă să egaleze prezenţa stejări- 
ţului mixt.

Astăzi se cunosc trei etajări ale pădurilor : păduri de conifere, cele 
do umestec (conifere —  fag) şi cele de foioase. Etajul pădurilor de coni
fer,- caracterizează întreg ansamblul muntos estic al Obcinei Mari. Deşi

'■ Ibidem, p. 226, unde se dau şi multe alte date referitoare la climă. Pentru 
•vnluţio condiţiilor bioclimatice în holocen cf. O. Mâdruţiu, E. Grămescu, A. Arde
ii m, Rolul cond iţiilor fizic.o-gcografice in  evoluţia populaţiei şi aşezărilor 
ftmmir in judeţul Arad. in '/.iridavd, X, 1978, p. 175- 188. A lte date supli- 
fWot.ire privind condiţiilc geofizice de referinţă pentru valea Soloneţului sunt 
fiproduse după prof. univ. dr. Ilie Turculel, în Ioan V. Râchieru, Soloneţ — o aşe- 
*>'<• din Bucovina, Timişoara, 1995, p. 14—31.
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altitudinea (500— 1 000 m) corespunde etajului fagului, esenţele de baza 
sunt fagul (Fagus Silvatica) şi bradul (Abies Alba), alături de care —
o caracteristică a pădurilor de aici —  participă intens şi molidul, ce reu
şeşte pe alocuri să creeze molidişuri. Proporţiile celor trei specii rămân 
foarte variate de la un loc la altul. Cu o distribuţie sporadică se constată 
şi prezenţa paltinului, frasinului, ulmului, scoruşului, mesteacănului etc.. 
iar la contactul cu podişul, a carpenului, arţarului, gorunului, teiului 
parfumat şi chiar a stejarului.

Cea de-a doua etajare corespunde dealurilor premontane din sec
torul de contact dintre orogenul carpatic şi podiş, fiind reprezentat de 
unele fragmente de păduri din fag, molid şi brad, la care se mai adaugă, 
sporadic, alte specii foioase.

In sfârşit, ce-a de-a treia etajare cuprinde cea mai mare parte a 
bazinului aflat în studiu, de la dealurile piemontane până la confluenţa 
cu Suceava, unde se distinge subetajul făgetelor (altitudine peste 400 m) 
şi cel al gorunului şi stejarului (sub 400 m). Despre existenţa unor foste 
astfel de păduri amintesc încă o serie de toponime, precum „Poiana", 
„M esteceni", „Dum brava" ş.a.

De o deosebită importanţă în viaţa comunităţilor umane din cele 
mai vechi timpuri s-au bucurat şi pajiştile. Dacă. pentru zona obcinilor 
bucovinene se apreciază că ele deţin o suprafaţă de circa 22% , in micro- 
regiunea noastră ele acoperă un areal de aproxim ativ 10% , plasate în 
pante pe terase joase, între loturi agricole, vetre de sat şi căi de comu
nicaţie, dar mai ales pe locul pădurilor defrişate unde nu s-au introdus 
pliante de cultură. Defrişările —  la care ne vom referi in amănunt mai 
târziu —  s-au desfăşurat în cel mai alert ritm în perioada anilor 1800—  
1950.

A lături de aceste acţiuni antropice, care au schimbat constant şi 
tenace peisajul mediului înconjurător de vieţuire umană, au existat şi 
alte intervenţii în urma cărora a rezultat reliefu l antropic. Ne referim  
la unele terasări, şănţuiri şi îndiguiri pentru agricultură, dar mai ales 
la modificările aspectului natural al reliefu lu i care s-au petrecut o dată 
cu realizarea căii ferate Dărmăneşti-Cacica-Păltinoasa, iniţiată înainte 
de prima conflagraţie mondială de administraţia austriacă. Cu acest 
prilej, suntem oonvinşi —  pornind de la traseul ales al liniei ferate —  
că au fost afectate şi unele situri arheologice, situaţii despre care nu 
avem insă informaţii decât cu două excepţii. Acţiunea antropică s-a 
concretizat în principal prin excavarca a mari cantităţi de pământ. In 
multe sectoare s-au amenajat ramblee, în special la construirea podurilor, 
deblee în special in sectorul dintre staţiile Cacica-Vârful Dealului şi pe 
teritoriul satelor Părhăuţi şi Todireşti.

P e de altă parte, în urma defrişărilor masive, şi parţial şi din cauza 
păşunatului, multe terenuri în pantă s-au degradat până la obişnuitele 
alunecări de teren : exem plele sunt deosebit de numeroase dar nu este 
aici cazul să le amintim.

Un ultim factor, care a influenţat intr-o anumită măsură aspecte ale 
v ie ţii demo-economice, îl reprezintă resursele subsolului. N e referim  în 
principal la rocile de constructie, dar mai ales la zăcămintele de sare 
prezente în zona Cacica sub forma a două lentile situate fla adâncimi de
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17— 50 m. Zăcământul este marcat la suprafaţă de prezenţa a mai multe 
izvoare de apă sărată (slatini), care au reprezentat, în mod cert, încă din 
preistorie, un punct de atracţie deosebită pentru om.

Astăzi, zona bazinului Soloneţului reprezintă un landşaft agricol-po- 
micol şi de fâneaţă, cu o densitate de locuire destul de mare, de circa 
140 locuitori pe k m 2. In funcţie şi de specificul solurilor (podzolice, argi- 
loiluviale mai ales pe poalele dealurilor şi pe platform ele medii şi cer- 
noziomice levigate şi erodate de-a lungul reţelei hidrografice), de vege
taţie şi de factorii subiectivi umani, cele 19 localităţi contemporane au
o economie agricolă complexă, zootehnică, cerealieră şi de plante tehnice.



3. REPERTORIUL DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE 
DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOLONEŢ :

3.1. COM U NA TO D IREŞTI

Salul Părhăuţi

1) Punel locuit paleolitic, descoperire izolată Criş, aşezare Cucuteni, 
descoperire izolată din H a lls ta tt1

In extrem itatea sud-estică a dealului Muncel, care se termină brusc 
cu lunca râului Soloneţ din apropierea confluenţei sale cu Suceava, 
s-au descoperit, de-a lungul timpului, numeroase vestigii arheologice. Din, 
cele relatate de unii localnici, în ultimele decenii marginea acestui deal 
a suferit ruperi şi prăbuşiri de teren succcsive pe o lungime de circa; 
40 m. In terenul arabil de aici s-au găsit unele unelte de silex patinai, 
databile în Gravetianul tim puriu  (circa 23 000— 20.000) şi care actual
mente aparţin colecţiei şcolii generale din localitate 2. Alături de mai multe 
aşchii, fragmente de lame şi lamele, uncie cu retuşe fine, altele neretu
şate, din silex de Prut, cu patină pronunţată (sau foarte pronunţată) 
albă sau alb-albăstrie, ne-au reţinut atenţia următoarele piese : j

a) racloar dublu drept, cu retuşe semiabrupte. pe aşchie, din silex de!
Prut, patinat puternic alb-albăstrui (8.2 X  4,6 X  0.8 cm) —  pl. 1/7 : j

b) burin diedru pe lamă lungă şi zveltă. din silex tip ic de Prut. 
cu patină uşor alburie, care a suferit ulterior o retuşare şi o rularej 
(8,3 X  1.9 X  1 cm) —  pl. 1/6 ;

c) burin tmsversal pe aşchie, cu „encoche" directă la bază. cu 
retuşe pe laturile lungi, din silex de Prut, puternic patinat (5.8 X  3.8 X 
1.1 cm) —  pl. 1/9 ;

d) burin de trunchiere oblică retuşată, din silex de Prut de foarte 
bună calitate, albăstrui, cu uşoară patină alb-albăstruie (5,9 X  2.2 X  i
0.9 cm) —  pl. 1/5. j

Mult mai multe materiale ce apar aici aparţin culturii eneolitice 
Cucuteni. Materialul litic. realizat tot din silex de Prut. se remarcă 
nrintr-o varietate tipologică deosebită : vârfuri de săgeată de formă 
triunshiular-prelungită, m ijlocii sau microlitice. cu baza dreaptă, uşor

1 Numărul de ordine din text coincide cu cel identic din hărţi.
2 Mulţumim si acum profesorului Mihai Bocancea de la şcoala din Părhăuţi. 

care ne-a pus la dispoziţie unele descoperiri făcute ocazional de-a lungu' timpului 
în acest sit arheologic, piese păstrate în colecţia şcolară din localitate. In acelaşi 
timp ne exprimăm gratitudinea cercetătorului dr. Alexandru Păunescu de la Insti- 
tutut de arheologie „V. Pârvan" din Bucureşti, care ne-a oferit un sprijin concret 
cu datarea unor materiale litice.

convexă, sau uşor concavă, vârfuri de săgeată cu baza pronunţat con
cavă, scoţându-se astfel in evidenţă cele două „arip ioare" tipice culturii 
Cucuteni (la toate tipurile remarcându-se retuşele „empeiure • pe am
bele feţe, inclusiv în zona bazei —  pl. 1116. 7, 11), gratoare pe lame 
retuşate (pl. ITI/3. 13 ; pl U/6). străpungătoare (pl. III/I. 2, 5). racloare 
(pl. I If '4  ; II/8). lame simple neretuşate, lame denticuîare (pl. 1II/9). La 
acestea se adaugă un graloar simplu pe aşchie masivă (pl. 11/10), o dăltiţă 
(pl. II 5), două toporaşe trapezoidale din marnă calcaroasă (pl. II/l 1) şi 
un vârf bifacial de suliţă, din silex negricios de Prut, nepatinat, parţial 
distrus (pl. I1I/8). Vârful a fost realizat prin desprinderi largi pe ambele 
feţe. Faţa dorsală prezintă in secţiunea plan-convexă porţiuni lise prin 
lofuire. Piesa se poato data chiar şi mai târziu de neolitic, la începutul

i  ̂ noadei de tranziţie spre epoca bronzului şi provine, după cât se pare, 
dintr-o daltă şlefuMă şi apoi relolosită prin reconditionare sub forma
unui vârf de suliţă.

Considerăm că toate aceste materiale litice au fost. in mod normal, 
prelucrate în cadrul aşezării, după cum indică, de altfel, şi descoperirea 
unui galet de silex cenuşiu spre negru în spărtură.

Ceramica descoperită aici a fost realizată dintr-un lut cu granu- 
l.tţic foarte fină, uneori cu particule mici. cărămizii-gălbui, rezultate 
«lin pisarea unor fragmente ceramice. Nu a apărut, în schimb, ceramică 
«le tipul zis „de bucătărie'1, care prezintă ir. componenţa sa o cantitate 
considerafrilă de granule ceramice pisate la dimensiuni mult mai mari.

Urme ale unei ornamentări picturale (în două nuanţe apropiate —  
roşcat şi maro foarte închis —  sau numai într-una) dispuse în arce de cerc 
Micoesive şi relativ paralele, s-au putut observa numai pe trei frag
mente provenind de la vase de dimensiuni mai mari, pe care s-a ap'i-
< ti înainte un strat destul de considerabil de angobă. Ele pot fi atri
bute ceramicii de tip Cucuteni B2 (stilu lO-

Singura formă ceramică reconstituită total aparţine unui pahar 
bltronconic (pl. II/7).

Plastica antropomorfă descoperită aici este reprezentată printr-un 
mie idol feminin păstrat aproape in totalitate (pl. II/4). ce a conservai 
urme evidente ale unui decor reprezentând poale tatuajul corporal al 
personajului şi. prin două-fragm ente componente, ale altor două piese 
f< ■ mănătoare (pl. II/ l— 2).

In rest, • alături de un singur fragment ceramic cenuşiu ce conţine 
pleavă (cultura ceram icii lin iare sau cultura  C riş?), au mai. apărut'
( "lat, alte câteva fragmente ceramice ce s-ar putea data in Hallstatt.

După urmele identificate până acum la suprafaţa solului, aşezarea
i uriitcniană pare să se !i înscris printre cele mai mari din regiunea 
nordică a Moldovei, fiind, cu siguranţă —  aşa cum ne-au demonstrat 
« -icetările noastre de teren —  cea mai însemnată aşezare neolitică din 
bazinul hidrografic al Soloneţului. Urme ale locuinţelor sale, în prin- 
ri|ml chirpic zgurificat, se găsesc în mod abundent spre marginea de 
K K a dealului menţionat, ele râsfirându-se treptat, spre N — V  pe 
f  ocin ile de N — V şi S— V  ale culmii. In acest sens, ele se întind spre 
N- K până la circa 100 m S— V  de gospodăria lui Pentilescu Gavril 
♦lin i.atul Sârgheşli, iar spre S— V  au fost identificate pe o distanţă de
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încă circa 500 m dincolo de ultimele case actuale ale Părhăuţiului carc 
au fost construite pe această margine de deal.

2) Aşezare aparţinând cu ltu rii Nou-a

Pe partea dreaptă a Soloneţului. la circa 80 m N — E de locul numit 
de săteni „P e  Beci“ , pe marginea unei terase secundare, pe o distanţă 
de circa 150 m, au apărut in terenul arabil bucăţi de chirpic şi ceramică 
tipică perioadei târzii a epocii bronzului (cu ltura Noua), intre care se 
remarcă cea care posedă in componenţă microprundişuri pisate.

3) Descoperire izolată Noua (? )

In apropierea cunoscutului monument istoric, biserica ctitorită de 
logofătul Gavril Totruşan s-a descoperit un vârf de opal cu lustru da
torat folosirii îndelungate şi o aşchie atipică din silex patinat.

■1) Descoperire izolaUî Noua ; vatră de sat medieval şi curte boierească

Pe aceeaşi terasă secundară menţionată mai înainte au fost sur
prinse mai multe puncte de interes arheologic, după cum urmează :

a) în dreptul marelui cot pe care Soloneţul il face spre a curge 
spre N — E a fost descoperită ceramica fragmentară databilă în veacurile
X IV — X V I ;

b) în spatele terenului de fotbal, la circa 120 m S— SV de punctul 
anterior au apărut mai mulţi bulgăraşi de zgură cu conţinut metalic, 
fragmente de lupe metalifere, ceramică databilă in acelaşi interval de 
timp şi un mic fragment de cahlă acoperit cu smalţ verde care a apar
ţinut. după toate probabilităţile, tipului de cahlă cu cavaler in turnir 
şi portal gotic cu decoruri de arce de cerc. Piesa se datează în sec. 
al X V -lea  :

ci in apropierea şcolii generale, in spatele casei sătencei Bădăluţă 
Aurelia, s-au observat la suprafaţa solului mai multe bucăţi de zgură 
şi de lupe metalifere, ceramică din veacurile X IV — X V II I  (incluzând 
aici şi un colţ de cahlă pătrată cu faţa deschisă) şi câteva fragmente 
de vase din caolin ;

dl la circa 150 m E de şcoală. în spatele casei lui Ianovici Constantin, 
în locul ..Pe Beci", s-au descoperit următoarele materiale de interes 
arheologic :

—  câteva fragmente ceramice Noua, a căror prezenţă accidentală 
poatp fi pusă în legătură cu aşezarea de la punctul 2 :

—  material ceramic din veacurile X IV — X V II  (inclusiv caolin smăl- 
tuit în verde o liv  sau galben-maroniu. pictat uneori la exterior cu vop
sea cărămizie) şi două bucăţi de lupe de fie r  :

—  numeroase fragmente de cahle nesmălţuite. cu decor de baghete 
proeminente încrucişate în romburi mult alungite (a doua jumătate a 
sec. al X V -lea  —  prima jumătate a sec. al X V I- le a ):i ;

1 Nu nc propunem să exemplificăm cu analogii de gen pe plan zonal sau 
naţional, deoarece s-ar depăşi intenţiile lucrării.
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—  altele cu angobă albă şi cu reţea de baghete încrucişate ce deli
mitează romburi apropiate de forma unui pătrat (aceeaşi datare), cu 
două variante : cu crestele baghetelor înalte şi destul de ascuţite şi cu
rcstele joase şi aplatizate ;

—  partea superioară a unei cahle de coronament cu angobă albă,
( prezentând creneluri de cetate (a doua parte a sec. al X V -lea ) —

pl. VII/7 ;
— două fragmente ce ilustrează tipul de cahlă datat în epoca lui 

Ştefan cel Mare în care sunt redate două personaje masculine de curte 
încadrate intr-un decor gotic cu arce in acoladă şi ferestre ajurate 
usţinute de colonete în torsadă 4 ;

— trei fragmente ce-au aparţinut tipului de cahlă cu angobă albă
i reprezintă un cavaler in galop spre stânga, deasupra fiind redată

ii faţadă de clădire gotică cu ferestre înalte 5 ;
—  un mic fragment cu traforuri în formă de arce care ar putea să 

f. aparţinut unei variante cu faţa traforată a tipului de mai sus ;
—  fragmente de cahlă cu angobă albă şi scut asimetric in care 

•■unt încrucişaţi doi peşti ;
—  cahlă aproape întreagă, smălţuită in galben, cu scut asimetric 

In care sunt redate un leu şi. probabil, o pasăre in zbor. Scutul este 
Mmbrat de un coif „bacinet“ . deasupra sa plasându-se un cerc despicat
■ tf o săgeată.

După relatările sătenilor, pe acest teren, unde intr-un timp existau 
Mflicii ale existenţei unui spaţiu gol subteran, se descopereau mai de

mult in urma arăturilor adânci, plăci pătrate de lut ars cu un chenar 
rimplu incizat marginal, încadrat la fiecare colţ al său de câte o am- 
jirentare digitală. A stfe l de piese proveneau poate din structura unor 

fie de la un pavaj sau de la alte elemente constructive. Tot de 
Hei provine şi un vârf de suliţă, aflat, acum în colecţia şcolară din sat 
(pl. VII/1).

5) Descoperire izolată neolitică (? )

Pc vârful Dealului Osoi (sau Osoiu —  424 m) a fost descoperită, in 
fe r  nul arat, o aşchie de silex, foarte subţire, atipică şi uşor patinată.

ri) Punct locuit in Hallstatt şi in  secolul al IV -lea  d.H.

La circa 300 m V — N V  de halta Părhăuţi, pe-o formă de teren 
pl.i' i amplasată la poalele dealului Muncel (în zona lotului şi casei lui 
Tt ndafir Ion) s-au identificat câteva bucăţi de zgură cu un bogat con- 
Hnn metalic, chirpic şi ceramică fragmentară arsă, oxidat incomplet,

• P. V. Batariuc, Cahle din secolul al X V -lea  decorate cu scene inspirate 
4m  i'in fa cavalerească, în Suceava, X I I I—X IV , 1986— 1987, p. 150, fig. 5/2.

Tipul se datează spre sfârşitul secolului al X V -lea şi în prima jumătate
•  MUiI următor. In cazul nostru, cavalerul poartă un coif cu panaş masiv. Pentru 
Om*tninte dar şi alte informaţii legate de repertoriul tipologic al cahlelor din acest 

[ f i f K t  de vedere cf. ibidem. p. 147— 148 si mai ales eadem, Ceramica monumentală 
§t$toprritâ la curfile boiereşti d in judeţul Suceava. în SC IVA , 45, 1994, 1, p. 76—79, 
VfttU < ' î nmiea ornamentală de aici a fost publicată cu acordul autorului.
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cu cioburi pisate in compoziţie, dintre care unelu cu suprafaţa exteri
oară lustruită şi neagră. Ea datează cel mai sigur în Hallstatt.

De aici, la circa 150 m spre vest, pe loturile lui Leahu Ghcorjghe 
şi Boghean Vasile, s-au descoperit mici bucăţi de chirpic .1 ceramică 
din ambele categorii principale de pastă aparţinând culturii Săntann 
de Mureş, cât şi alţi câţiva bulgăraşi de materie feroasa (in apropierea 
casei lui Boghean V.).

7) Descoperii, izolată Sănlana de Mureş ; punct locuit sec. X IV — XV

In capătul primei terase a Soloneţului, formA ce se aplatizează 
treptat în spatele staţiei C.F.R., în terenul arabil al grădinii profe
sorului Bocancea ÎVlihai. s-a descoperit un destul de numeros material 
ceramic aparţinând veacurilor X IV — XV. Ceramica cea mai timpurie se 
caracterizează prin aspectele ceramicii de tip Lunca Dorolmi fiind 
asemănătoare şi cu cea de secol X IV  identificată 111 apropierea punctului 
„P e  Beci*'.

Alături de aceste vestigii, au mai apărut două lupi' il< f«ei două 
fragmente ceramice de tip Sănlana de Mureş şi douA aşchii de silox 
cenuşiu de Prut.

8) Punct locuit Criş (?), aşezare Noua. Hallstatt. Poicnefti-I.ukaştwka, 
sec. I I — I I I  d.H. şi Săntana de Mureş

A ) începând de la tarlaua de lângă Uliţa Boierului (casa Ilodoroabă 
G avril) şi până spre malul stâng al pârâului Valea Popii, s-an ij.’.sit in pă
mântul arat bulgăraşi de chirpic şi următoarele materiale arheologice :

a) câteva aşchii de silex alburiu nepatinat (se pot asocia eu desco
peririle Noua) ;

b) două fragmente ceramice cu pleavă în compoziţie ce ar putea 
aparţine culturii Criş. Unul are suprafaţa exterioară cărămizie şi un 
şir de alveole digitale, iar celălalt este ars complet la cenuşiu .

c) o cantitate apreciabilă de ceramică de tip Nona ;
d) ceramică hallstatt-iană (inclusiv cu exterior negru lustruit) ;
e) material ceramic de tip Poieneşti-Lukaşovka  (buze faţetate. de

corare prin barbotinare —  pl. V / l— 2). Nu este insă exclus şi faptul 
ca o parte din ceramică de tip La Tene de aici sA dateze clin secole 
anterioare culturii arheologice citate ;

f) mai multe fragmente din pastă fină, lucrate la roata î angobate 
(sec. II— III d.H.) ;

g ) puţine materiale ceramice Săntana de Mureş, inclusiv pastă 
zgrunţuroasă şi fragmente de amfore din pastă albicioasa ,i roziu-că- 
rămizie, resturi de import ce se pot include însă şi orizontului veacu
rilor I I— III d.H.

B) Pe malul drept al aceluiaşi pârâu, pe pante de teren mai puţin 
favorabile locuirii, s-a identificat material ceramic (mult mai puţin 
chirpic) databil în bronzul târziu. în cele două epoci ale fieru lu i şi in 
sec. I I— IV  d.H.

Punctul nr. 8 rămâne deci notabil prin bogăţia deosebita a vesti
giilor arheologice pe care le adăposteşte.

Descoperire izolat<1 edită —  Hallstatt (punct necartat)

In cuprinsul vetrei satului Părhăuţi. cu ocazia săpării unei fân
tâni. s-a descoperit un topor celt de bronz, cu decor în formă de ari
pioare şi care a fost datat de M Ignat in Ha. B. Obiectul este înregis
trat în colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei la nr. de inventar C/154

Descoperiri izolate edite —  sec. IV — V d.H. (punct necartat)

M ult mai interesantă parc să fi fost o descoperire făcută în sat in 
cursul lunii iulie a anului 1876, dar care astăzi este pierdută ireme
diabil pentru istorie După câteva inundaţii pricinuite de revărsarea 
Soloneţului. câţiva copii au găsit o brăţară masivă de aur (circa 170 g), 
care reprezenta un şarpe. Ulterior, din acelaşi loc, a provenit şi un colan 
greu din aur, realizat în aceeaşi manieră de lucru. Autorul semnalării, 
V. Prelicz, menţionează că specialiştii vienezi au caracterizat brăţara 
drept o „lucrare indiană" (sic !?) vehiculată de migratori până in nordul 
Moldovei, iar colierul drept piesă de inventar de la un mormânt prin
ciar vizigotic '. Am bele piese, rămânând în acest context de informaţi» 
deficitare, pot fi considerate ca făcând parte din inventarul funerar al 
unui mormânt princiar, sau fiind podoabe constitutive ale unui tezaur, 
şi se datează, cel mai probabil, în prima jumătate a sec. V d.H-

9) S ilexu ri gravetiene şi m orm inte tumulare (epoca bronzului ?)

In apropierea colţului de S — V al pădurii satului Sârgheşti, pe 
Dealul lui Ivan. pe tarlaua „Poiana- au fost iden tificate8 şase movile 
de caracter funerar, de d iferite dimensiuni". după cum urmează (cf. 
planşa VIII/2) :

T, : I =r 0,25 m To : I - 0.40 m

D =  15 m D —  18 m

T 3 : I =  0,35 m T, : I == 0,60 m

D =  15 m D =  24 m

T-, : I =  0,40 m T,- : I = 0.45 m

D =  15 m D =  14 m

Pe suprafaţa arată a lui T, s-a descoperit o aşchie mică de silex, 
ntretuşată, puternic patinată (patină alburie) : pe cea a lui TV, a fost

r' M. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea epocii brom ulu i $i a Hallstatt-ului tim 
puriu in judeţul Suceava, in Thraco-Dacica, Tom. II, 1981, p. 141.

'  Idem, Descoperiri din prima jumătate a sec. V e.n. pe valea Sucevei. în 
Studia antiqua et archaeoloyica. I, laşi, 1983, p. 207— 201!. Tot aici se dau şi .sur
sele de informare primare folosite pentru primele semnatari cu privire la aceste 
vestigii.

8 La descoperirea acestui punct arheologic, precum şi la cele de la nr. 11 şi 
18 a participat şi colegul M. Ignat.

,J Dimensiunile tuturor acestor tipuri de monumente funerare, precum şi dis
tanţele dintre ele sunt date cu aproximaţie.
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identificată o altă aşchie microlitică puternic patinată (patină alburie) 
iar în pământul arat al mantalei lui T 5 a apărut un fragment de lamă 
cu reluş de folosire, de silex de Prut, sticlos, cu uşoară patină. Toate 
cele trei piese litice pot fi atribuite Gravetianului 10.

în plus, notabil este şi faptu l că mantaua m ovilei nr. 6 este parţial 
afectată de un drum de ţară ce trece la numai câţiva metri de marginea 
pădurii mai sus menţionată.

Tumulii se pot data cu mai mare probabilitate in epoca bronzului.

10) Punct locuit Hallstatt (? )

Pe lotul particular al gospodăriei sătencei Grigorean Eufrosina, la 
ieşirea din Părhăuţi, pe pantele terasei secundare a Soloneţului, au 
apărut :

a) chirpic şi ceramică modelată exclusiv cu mâna, cu cioburi pisate 
în compoziţie, arsă oxidant sau reducător inegal şi incomplet, ce se 
poate atribui, deocamdată doar ipotetic, Hallstatt-ului ;

b) câteva fragmente ceramice de tip Săntana de Mureş, care se pot 
lega, cel mai firesc, de aşezările de epocă de la punctul 12.

De aici, la circa 150 m S— E, dincolo de şosea, pe tarlaua „La Le- 
boaia" (prima terasă a Soloneţului), se găsesc rare materiale ceramice, 
precum cele de mai sus (punctul 10), ceea ce nu demonstrează insă, in 
lipsa bucăţilor de chirpic, că avem de-a face cu un habitat (punci ne
cartat).

11) M orm inte tumulare (datare incertă)

La aproximativ 250 m S— E de colţul nordic a l pădurii Todireşti, 
se află grupaţi (cf. planşa V III  5) patru tumuli cu dimensiuni variabile :

T , : I =  0,75 m T> : I = - 0.75 m

D =  16 m D =  18 m

T j  : I =  1,00 m T,, : I =  0.35 m
D =  20 m D «=  14 m

La 100 m, 200 m şi. respectiv, 350 m S— E de acest loc, s au desco
perit, cu totul izolat, câte un fragment de lamă de silex, uşor patinat 
(puncte necartate).

Satul Todireşti

12) Descoperiri izolate Cucuteni, punct locuit Hallstatt. 
aşezare din secolele V — V I d.H.

Pe terasa înaltă a pârâului Pietroasa, pe tarlaua „La  Nuci", in urma 
săpăturilor arheologice din anii 1988— 1989 şi 1992— 1995, s-au des
coperit :

10 Determinarea aparţine lui Al. Păunescu.
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a) cu totul sporadic, ceramică Cucuteni (fază incertă), câteva frag
mente atipice de silex şi un vas miniatural (pl. II/3) ;

b) urmele a două locuinţe, o groapă menajeră şi ceramică din 
Hallstatt (inclusiv cu exterior negru lustruit şi caneluri) —  pl. V/10, 
15— 17 ;

c) vestigiile a 32 de locuinţe, un atelier, 6 gropi menajere, un cup
tor exterior şi 2 vetre în aer liber, cât şi o cantitate apreciabilă de cera
mică. Complexele se pot data, cu aproximaţie, în două largi etape : 
sec. V  până spre finalul său, când ceramica poartă încă aspectul general 
al celei de tip Săntana de Mureş şi apoi sfârşitul veacului amintit până 
spre mijlocul celui următor (pl. VI/1, 3— 4, 7) n .

13) Punct locu it Noua (? ) şi Hallstatt ; aşezare din sec. I I— I I I  d.H.

Terenul tarlalei „P o ia n ă a m p la s a t  între cele două izvoare ale pâ
râului Pietroasa (după unii numit şi „Topch ile-1), a păstrat până astăzi 
numeroase vestigii materiale din epoci diverse, alături de obişnuitul 
chirpic :

a) lamă mică în stare fragmentară din silex cenuşiu închis de Prut, 
mai multe aşchii atipice de silex şi numeroase spărturi din roci de tipul 
cremenei, care se pot asocia majoritar cu câteva fragmente, rău conser
vate. atribuibile culturii Noua ;

b) rare fragmente de vase tipice pentru H a lls ta tt;
c) ceramică fină, modelată la roată, cenuşie sau cărămizie, asociată 

cu două fragmente de toartă de amforă (pastă gălbuie, nisipoasă, cu mici 
particule maronii), materiale care se încadrează in perioada veacurilor 
II— 111 d.H. La acestea se adaugă o cantitate apreciabilă de cermică 
modelată exclusiv cu mâna, cu cioburi pisate în compoziţie, d ific il de 
datat. Sporadic, se mai observă ceramică din ultima perioadă menţio
nată şi pe un areal restrâns amplasat pe partea stângă a izvorului stâng 
al pârâului nominalizat (lot Livadă, circa 150 m E de acest punct), 
unde. după informaţia primită de la Ion Bădăluţă, cu ocazia săpării 
fântânii la casa părintească in anul 1953, la o adâncime de circa 1,00 m 
s-au găsit fragmente de oale şi o piatră de râşniţă.

14) Punct locuit din sec. I I — I I I  d.H. ; descoperiri izolate din sec. IV

Aşezarea precedentă de epocă romană continuă se pare pe margi
nea înaltă a terasei de pe partea dreaptă a pârâului Pietroasa, pe care 
sunt amenajate grădini. A lături de acest material ceramic şi chirpic, au 
mai apărut :

a) rare fragmente Săntana de Mureş, legate practic de habitalul 
de la punctul 12 (in special in Dartea terenului ce dă spre ieşirea la 
D.J. 178 A ) ;

11 Principalele rezultlate ale cercetării efectuate aici prin susţinute săpături 
arheologice au fost făcute cunoscute specialiştilor până acum doar prin inter
mediul comunicărilor prezentate la sesiunile naţionale de rapoarte preliminarii, 
începând cu cea de la Sibiu (1989) ; în curs de redactare pentru Arheologia M o l
dovei cercetarea anilor 1988— 1989.
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b) ceramică modelată cu mân#> tradiţional care se poate asocia cu 
orizontul veacurilor I I— III d.H., cU ce  ̂ a* secolului al IV -lea  sau cu cel 
al La Tene-ului dacic.

15) Aşezare Hallstatt şi Pc,iene.<f, l~Lu kaşovka

Pe marginea aceleiaşi terase —̂  ĉ al* *n r̂e drumul judeţean şi calea 
ferată, mergând până la un mic afluent (fciră nume) al Soloneţului 
(zona caselor lui Avram  Constanţi*1 Si Lupetrec Adriana) se găsesc 
împrăştiate, alături de bulgăraşi chirpic ars inegal şi următoarele 
tipuri ceramice :

a) ceramică fragmentară d'n xapucător-buton caracteristic,
decor alveolat) ; .

b) ceramică în cantitate mare< tip ic*1 culturii Poieneşti-Lukaşovka

c) câteva fragmente din veacOl'^e ^  ^  d.H., legate probabil de 
aşezările din imediata apropiere.

In continuare, prezentăm des£9perii il<? făcute pe o suprafaţă de 
teren numită generic de săteni „Săl*$te » Pc> care> datorită întinderii sale 
deosebite, am preferat s-o îm părţi01. pţ'n,lu o mai bună prezentare, 
în două părţi distincte. Prima, u^nrân . terasa înalta a Soloneţului, 
începe de pe malul drept al unui mîc pârâu (fără nume, ce curge în 
marginea de S— E a satului) şi se întinde pană la drumul vicinal, care, 
trecând Soloneţul şi Dealul Straja I^are? S(> îndreaptă spre satele vecine 
sudice. A  doua subzonă, începe de ţa această calc? de comunicaţie ş; se 
termină in dreptul intersectării c#n fe ia te  cu drumul judeţean deja 
menţionat. Tarlaua aceasta vestică a nurnită de localnici „La Gră- 
dină“ , fiind folosită numai la cultiv;'rea legumelor de către fostu 1 C.A.P.

16 A ) Aşezări Noua, Hallstatt (?) 11(111 P°^e^ş ti-Lu ka şovka  (?),
Săntana de Mureş ; vatră de sat Medieval

în cadrul primei subzone (A ) s 'au descoperii următoarele materiale
distincte : . . . .

a) chirpic asociat cu ceramică Noua  un special in partea a doua
a subzonei) ;

b) sporadic, fragmente arse Ia lie6ru» (-'arc’ se P°^ a lr*bui Hallstatt-
ului sau culturii Poieneşti-Lukaşoi^a 5* aulgări de zgură metaliferă
(databili şi în epocile următoare) ; . .

c) ceramică Săntana de Mureş (inclusiv bucăţi de buze clin vase 
de provizii din pastă ciment), predom inantă spre lim ita nordică a zonei 
(tarla Lazăr Şoldan), acolo unde, uri sondaj arheologic efectuat in primă
vara anului 1989, ne-a dat posibilit<Jtea descoperirii a două locuinţe din
faza târzie a culturii amintite —  maier*a  ̂ I ’

d) chirpic asociat cu ceramică niedievalu databilă în secolele X IV
X V I (poate şi prima jumătate a cehi* următor) şi ici şi colo, fragmente 
Sănlana de Mureş, grupată in porţiuliea ° ca mai c*e suc* a întregii zone. 
După bogăţia şi vechimea urmelor locuire, la care se adauga nume
roase pietre cu urme de fasonare şi z8UI’a teioasă. consideram că exact 
aici (vezi şi toponimul generic ,.Sălişte< ) a existat vechea vatră a salului
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medieval Todireşti (punctul 16 C). De altfel, la numai câteva sute de 
metri de aici, spre N — V, există un loc unde —  se afirmă din bătrâni —  
se aflau cim itirul şi vechea biserică sătească, in amintirea căreia se 
mai păstrează? în marginea drumului vicinal menţionat, o cruce de lemn. 
Notabil este şi faptul că, aici, la suprafaţa terenului arabil, se mai găsesc 
numeroase pietre cu sau fără urme de fasonare. Cu ani în urmă, în 
tuluzul drumului de căruţe, au apărut şi oase omeneşti.

In strictă legătură cu vechiul habitat s-au păstrat până astăzi pen
tru două înălţim i din apropiere, aparţinătoare dealului Bâdigani, topo
nimele „Straja M are“ şi „Straja M ică1', ale căror semnificaţii le vom 
analiza în alt capitol (cartografiere pe hartă punctul 16 D).

16 B) Aşezări din bronzul târziu, Hallstatt, sec. 11— I I I  şi IV  d.H.,
V I— V II  şi X I I I — X V I  ; curte boierească (sec. X V — X V I I )

Tarlaua „La  Grădină" oferă, la rândul său, alături de chirpic, un 
deosebit de bogat material arheologic :

a) de la lim ita estică a subzonei şi până în apropierea heleşteului 
şi magaziei fostei grădini de zarzavat a C.A.P.-ului, apare, din loc în loc, 
material ceramic Noua (pl. V / ll), Hallstatt şi Săntana de M ureş ;

b) de la firu l de apă care izvorăşte din spatele magaziei, pe mai 
multe zeci de metri spre vest. apar materiale ceramice ce s-ar putea 
data în veacurile X I I I— X V I. Cele mai timpurii fragmente sunt mo
delate la roată mai înceată, folosesc cioburi pisate în compoziţie şi au 
un aspect de ardere asemănătoare ceramicii de tip Lunca-Dorohoi.

c) fără să fi putut identifica perieghetic ceramica din secolele I I— III 
d.H.. din cauza marii asemănări cu cea Sântana de Mureş, pe terasa 
înaltă a Soloneţului, la circa 120 m E— SE de clădirea magaziei men
ţionate. un sondaj arheologic efectuat în anul 1989 a dus la cercetarea 
unei locuinţe de suprafaţă din această perioadă 12;

d) material ceramic încadrabil în secolele V I— V II, fără însă să 
cuprindă forme tipice. Cu ocazia săpării unui şanţ pentru irigaţii în 
grădina de legume (150 m V  de crucea de lemn despre care s-a relatat 
mai sus). în vara anului 1967 au apărut mai multe materiale databile 
in această perioadă cronologică 1:1 ;

e) tot cu acest prilej, la o dâncime de circa 2 m, s-au identificat 
resturi din temelia unei clădiri construite din lespezi de piatră ne
fasonată, legate cu foarte puţin mortar sau (după Seserman Constantin, 
fost săpător la şantier, domiciliat în Todireşti) cu pământ. Zidul avea
o grosime de circa 75 cm şi se pare că reda un contur compartimentat. 
In imediata apropiere au apărut resturi de oase omeneşti (vechi mor
minte ?). Putinele fragmente ceramice de uz gospodăresc descoperite 
atunci, în parte păstrate în cadrul colecţiei şcolare din localitate, se

12 M. Andronic, Cercetări arheologice în aşezarea dacică de epocă romană 
de la Todireşti (jud. Suceava), comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Mu
zeului de istorie, Piatra Neamţ (11— 12 noiembrie 1994).

w Informaţie primită de la cercetătorul Mircea D. Matei, care s-a deplasat 
la locul descoperirilor, alături de muzeografa Tamara Constantiniuc, care a bine
voit să ne ofere unele noîiţe conţinând informaţii pe care Ie prezentăm la urmă
torul subpunct.

3 — Anuarul de Succavn
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datează în secolele X IV (? )— X V . Cele mai interesante piese se dovedesc 
însă a fi un număr de cahle, păstrate parţial în colecţia Muzeului Na
ţional al Bucovinei din Suceava şi la şcoala generală Todireşti. Ele se 
pot data in intervalul veacurilor X V — X V II. La acestea mai adăugăm 
un număr de cărămizi (lăţime 12 cm, înălţime 3 cm,... ?), care aparţi
nuseră probabil unor instalaţii de foc de tipul sobelor din cahle.

La rândul său, tradiţia populară a păstrat amintirea existenţei în 
apropierea vechii biserici săteşti a unei curţi boiereşti.

Prezentăm mai jos tipurile de cahle descoperite aici :
1) două fragmente de la jumătatea inferioară a unei cahle ce re

prezintă un cavaler călare, în galop spre dreapta (în marginea dreaptă 
nu se află decoruri gotice, cum apar mai întotdeauna la astfel de teme, 
ci un copac reprezentat schematic). Pasta ceramică este în amestec cu 
nisip cernut, arsă la cărămiziu deschis şi prezintă pe suprafaţa decorată 
urme modeste de la o veche smălţuire de culoare albicioasă. Piesa se 
poate încadra cronologic în cuprinsul secolului al X V -lea  şi are lungimea 
oazei (reconstituită) de 21,4 cm ;

2) cahlă în stare fragmentară având reprezentată in câmpul său
0 mare roată solară, cu razele sub forma unor arce de cerc şi care este 
suprapusă concentric de o alta, mult mai mică, realizată în aceeaşi 
manieră, cu menţiunea că la aceasta razele au curbura inversă. Piesa 
a fost smălţuită în verde oliv. Una dintre laturile sale, păstrată inte
gral, are o lungime de 23 cm şi, după toate aparenţele, cahla era pă
trată. Deoarece acest model, inspirat probabil din motivistica sculptu
rilor populare în lemn, apare folosit pe parcursul mai multor veacuri 
în evul mediu românesc, nu putem atribui piesa decât ipotetic între
gului curs al secolului al X V -lea  ;

3) cahlă aproape întreagă (21 cm/cel puţin 28 cm), smălţuită în 
nuanţe inegale de la maroniu până la verde-gălbui şi care prezintă in 
plan central un cerb cu o cruce între coarne. Marginal apar două con
strucţii. din care una pare să fie  de factură ecleziastică, in faţa acesteia 
fiind redat un personaj cu plete şi barbă, îmbrăcat în haine lungi. 
Identificăm acest personaj cu Sfântul Hubertus 11 (inv. E/3 820) ;

4) cele mai frecvente fragmente de cahlă aparţin lipului foarte 
des întâlnit în secolul al X V II-lea , reprezentând un decor realizat din
1 frunze de acant dispuse în cruce. în colecţiile Muzeului Naţional al 
Bucovinei (inv. E/l 717— 1 718) şi ale Şcolii generale Todireşti se păs
trează mai multe fragmente din astfel de cahle, care se subclasifică 
în două variante :

—  prima, de dimensiuni apropiate unui pătrat cu laturile de 20 cm, 
prezintă un model cu frunze mai late, lu jerii fiind terminaţi cu câte 
un mugure voluminos. Este colorată cu smalţ verde închis care, pe 
alocuri, posedă şi nuanţe mai deschise, spre gălbui :

—  a doua, nesmălţuită, prezintă un model cu frunze de acant redate 
mai schematic, lu jerii terminându-se cu muguri abia schiţaţi. Dimen
siunile reconstituie ale piesei sunt de 22/19 cm. Marginile, îndoite sub 
90 de grade, au o lăţime de circa 36 mm.

14 Louis R6au, Iconographie de l ’art chrâtien. Paris, 1958, voi. III, partea
a II-a. p. 659.
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La toate acestea, se mai adaugă un fragment de cahlă de corona
ment cu un registru tratat în formă de dusină, smălţuit în nuanţe de 
galben pal şi albastru (pl. VII/3). Piesa se datează în veacul al X V II-lea  
şi este de factură polono-lituaniană.

Cu ocazia aceluiaşi sondaj arheologic efectuat în anul 1989, la circa 
50 m E— SE de magazia grădinii de legume, azi distrusă, pe marginea 
înaltă a celei de-a doua terase a Soloneţului, a fost descoperită groapa 
unei locuinţe din prima jumătate a secolului al X lV -lea  (pl. VI/12— 14) 15. 
Cu acelaşi prilej au apărut în pământul său de umplutură şi câteva 
fragmente ceramice din veacurile V I— V II, ceea ce verifică  inform aţiile 
amintite mai sus cu priv ire la existenţa aici a unei locuiri din acest 
interval cronologic (pl. VI/2, 5, 6).

In completarea acestor descoperiri se înscriu şi cele făcute pe tar
laua „ I I le i“ (aceeaşi terasă superioară a râului, în unghiul ascuţit făcut 
prin intersectarea drumului judeţean cu traseul căii ferate). In acest 
punct s-au identificat, alături de bucăţi de chirpic, fragmente ceramice 
databile în secolele V I I I— X III  şi numeroase altele din veacurile X IV —
X V II (inclusiv caolin smălţuit şi un fragment de cahlă cu faţa deschisă). 
Provenind probabil din aşezările amplasate „La  Grădină*1 şi în „Sălişte“ , 
s-au descoperit sporadic şi unele materiale ceramioe Noua şi hall- 
statt-iene.

17) Punct locu it Noua (? ) sau Hallstatt ( ? ) ;  punct locuit medieval 
(sec. X I V — X V I )

Pe malul stâng al pârâului Hom oi, la circa 100 m nord de podul 
de cale ferată ce trece peste acest modest afluent al Soloneţului, s-au 
identificat bucăţi de chirpic, zgură cu un conţinut ridicat de fie r  cât şi :

a) sporadic, ceramică modelată cu mâna, cu cioburi pisate în com
poziţie, d ificil de datat ; poate aparţine aşezărilor din strictă apropiere ;

b) ceramică medievală şi câteva fragmente de cahle (fragment de 
cahlă traforată, smălţuită în gri-maroniu, redând parţial un crenel, 
piesă databilă în veacul al X V -lea  ; fragment redând un deacor arhi
tectural gotic cu aceeaşi datare ; fragment de cahlă cu frunze de acant, 
smălţuit in galben-maroniu, cu marginea îndoită mai mult de 90°, 
mai îngustă decât exemplarele de la punctul 16 B care apar —  ca sub- 
tip —  nesmălţuite. Se datează tot în veacul al X V II-lea ).

Tot aici, în vara anului 1989, s-a descoperit o monedă poloneză de 
1/2 gros, emisă de Alexandru Jagello (1501— 1506) ,G.

18) M orm in te tumulare (epoca bronzului —  ?)

La marginea drumului de ţară care urmăreşte îndeaproape liziera 
sud-vostică a pădurii Todireşti, in apropierea lim itei de comună, se pot 
identifica şi acum 2 tumuli de dimensiuni încă considerabile. Nu de
parte de ei (pl. V 111/4), se află şi al treilea, mult mai aplatizat.

1J M. Andronic. Sondajul arheologie in aşezarea medievală de la Todireşti 
(judeţul Suceava). în Suceava, X X I 1994, p. 573—580.

10 M. Gumowski, Podrecznik numizmatyki polskiej, 1914, emitent Alexandru 
Jagello, nr. 547.
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T, : I =  0.60 m T> : 1 =  2 m T 3 : I = 2 m 

D — 16 m D =  22 m D =  22 m

19) Aşezare La Tene şi din secolele I I— UI d .H .(? ) ; descoperiri izo
late Săntana de M ureş

Pe malul drept al pârâului Hornoi. pe tarlaua cu acelaşi nume, la 
circa 200 m N — NV de zidurile fostei fabrici de spirt Fischer, s-au 
descoperit. :

a) o aşchie atipică de silex de Prut :

b) chirpic şi ceramică lucrată exclusiv cu mâna, având în pastă cio
buri pisate şi arsă oxidant incomplet (un fragment de buză cu brâu în 
re lie f cu alveolări digitale), databilă cel mai probabil în cea de-a doua 
epocă a fie ru lu i•

La acestea se mai adaugă o bucată de zgură cu mult fier in com
poziţie şi câteva fragmente ceramice care se pot atribui incert secolelor 
I I— II I  d.H. La 100 m S de ruinele fabricii s-au descoperit şi două 
fragmente Săntana de Mureş.

19 bis) Toponim  cu valoare istorică (punct necartat)

Nu departe de ultimul punct arheologic există un toponim deosebit 
de sugestiv. „în tre  Şanţuri'1, despre care vom face referiri mult mai 
ample într-un capitol ulterior.

20) Descoperiri izolate Noua şi Săntana de Mureş

Pe aceeaşi parte a pârâului, în dreptul punctului 17, s-au descoperit 
materiale ceramice Noua (pot proveni de la aşezarea de la punctul 21 A ) 
şi Sănlana de Mureş.

21 A ) Punct locuit (? ) Criş sau din perioada de Iranzţie spre epoca 
bronzului, aşezare Noua, punct locuit hallstatt-ian

Pe o distantă de circa 400 m de-a lungul malului stâng al pârâului 
Răstoci, la circa 250 m N — V de staţia C.F.R. Todireşti, s-au găsit urme 
de vieţuire umană :

a) câteva fragmente ceramice arse la cenuşiu deschis spre gălbui, 
cu miez negricios, cu pleavă drept ingredient, care se pot încadra în 
neolitic  sau în perioada următoare ;

b) chirpic, ceramică tipică cpocii bronzului târziu  şi mulţi bulgăraşi 
de rocă locală asemănătoare cremenei care se foloseau adesea prin pisare 
ca degresant în ceramica de aici (pl. V/12) ;

c) câteva fragmente tipice pentru Hallstatt (pl. V/13— 14, 19).
La circa 200 m N — V de lim ita nordică a suprafeţei cu astfel de 

vestigii, pe un areal mult mai restrâns au apărut bucăţi de chirpic, 
material ceramic Noua  şi un fragment ceramic hallstatt-ian cu supra
faţa exterioară neagră şi lustruită.
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De aici. pe aceeaşi terasă a pârâului, la circa 400 m N, a fost des
coperit vârfu l unei lame de silex negricios cu ,,encoche“ şi o aşchie 
atipică de silex sticlos de Prut nepatinat (punct necartat).

21 B) Continuare aşezare. Noua, punct locuit Săntana de. Mureş

O altă descoperire legată de aşezarea Noua de mai înainte este apa
riţia la suprafaţa solului arat a chirpicului şi a ceramicii caracteristice, 
pe malul stâng al unui pârâiaş (fără nume) care vine din satul Soloneţ 
şi se varsă în Răstoci, imediat la sud de intersectarea cu calea ferată. 
In unghiul dintre această confluenţă şi calea ferată, alături de ceramică 
de secol IV  d.H.. au apărut şi bucăţi de zgură metaliferă, reidentificată 
la circa 100 m vest în spatele ultimei gospodării din Todireşti ampla
sată la drum.

21 C) Descoperire izolată din epoca bronzului sau din hallstatt-ul 
tim puriu  (punct necartat)

Atribuim  marii aşezări Ncua, de pe malul stâng al pârâului Răstoci. 
descoperirea făcută in 1956 in cadrul lucrărilor de construcţie executate 
la staţia C.F.R. Todireşti din apropiere. Este vorba de un depo/it 
de 12 seceri din bronz, identice ca formă, dar care diferă ca dimensiuni 
(6 mai mari şi 6 mai mici). In cele din urmă, dintre ele au putut fi 
recuperate câte una din fiecare tip, o vreme fiind expuse în cadrul 
muzeului sătesc Botoşana. de unde au ajuns, inventariate, în colecţiile 
Muzeului National al Bucovinei (inv. C/168). Secerile, de tipul „cu câr
lig", se pot încadra cronologic destul de greu, deoarece pot fi atribuite 
Hallstatt-u lu i tim puriu , după cum insă se pot la fe l de bine încadra in 
seria Râseşti— Băleni (*= Uriu— Domăneşti) din B.D. 17.

Satul Soloneţ

21 D) Descoperiri izolate din epoca bronzului

Pe unul dintre dealurile din dreapta râului Soloneţ, în locul „Po - 
iană“ , amenajat în livadă de către fostul C.A.P.. elevii şcolii din sat 
au descoperit, cu mulţi ani in urmă, un topor (pl. IV/6) dintr-o rocă 
(diorit ?) cenuşiu-maronie, cu pete albicioase şi particule foarte mici 
negre şi albastru-închis. Piesa se încadrează în rândul topoarelor-ciocan 
tsau „de luptă” ) de lip  ,,caucazian:‘ şi se poate încadra in Bronzul m ijlo 
ciu  sau chiar in cel tâ r z i i i ,f!. Alăturăm descoperirii o piesă, neper
forată. aflată în colecţiile Muzeuluiu Naţional al Bucovinei (B/503), al 
cărei loc de descoperire din arealul comunei însă nu este cunoscut 
ţpl. V/23).

17 M. Ignat, Contribufii la cunoaşterea..., p. 142.
18 Piesa se găseşte in proprietatea doamnei profesoare L ivia Grigorean din 

Suceava, care ne-a oferit şi datele contextului descoperirii.
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22) Punct locuit La Tăne (?), punct locuit in  secolul al X V -lea

In continuarea descoperirilor din punctul 21 B, la sud de şosea, 
pe cca de-a doua terasă a Soloneţului, reapar bucăţi de chirpic şi unele 
fragmente ceramice lucrate cu mâna, care, ipotetic, deocamdată, se pot 
încadra în cea dc-a doua epocă a fieru lu i. După parcurgerea a încă 
circa 200 m spre S— V, pe aceeaşi margine de terasă şi pe o suprafaţă 
restrânsă, s-au descoperit fragmente ceramice de secol X V  şi bulgăraşi 
de chirpic (punct necartat).

23) M orm inte tumulare (epoca b rom u lu i ?)

Pe coama dealului „P e  Dumbravă", in zona de hotar dintre comuna 
Todireşti şi comuna Cajvana, care respectă, se pare, vechea demarcaţie 
a teritoriilor satelor Soloneţ şi Cajvana, se mai păstrează şi astăzi ur
mele modeste ale unui tumul (înălţimea actuală, circa 1 m, diametrul, 
circa 26 m), care a fost aplatizat în cursul verii anului 1987 de către 
un utilaj al Ferm ei de arbuşti nr. 5 din Cajvana. Sătenii mai bătrâni 
din Soloneţ afirmă că pe acel loc. mai demult, existau trei astfel de 
m ovile dispuse in triunghi, celelalte două fiind distruse total de către 
fostul C.A.P. Cajvana.

24) M orm ânt tum ular (? ) distrus

Un alt monument de acest fel —  deşi acesta ar fi putut fi ridicat 
ca semn de demarcaţie intre satele medievale menţionate —  ar fi exis
tat, duoă spusele aceloraşi săteni, la circa 200 m N — V de ultimele case 
ale Soloneţului, în sensul deplasării spre Cajvana. în marginea din 
dreapta a drumului. In urma îndelungatelor lucrări agricole şi a unei 
intervenţii cu m ijloace mecanice, movila astăzi nu se mai poate observa.

25) Aşezare La Tene (?), punct locuit Săntana de Mureş, vatră de 
sal (sec. X I V — X V I I )

Pe „Tarlaua Cajvanei", in dreptul bisericii satului Soloneţ (malul 
stâng al pârâului Cajvana). alături de bucăţi de chirpic şi luoe de fier 
s-au descoperit:

a) fragmente ceramice modelate exclusiv cu mâna, arse oxidat, cu 
cioburi pisate in compoziţie, d ificil de datat (La Tene, Săntana de 
Mureş ?...) ;

b) ceramică tipică de secol IV  d.H. (poate şi I I— III  d.H.) ;
c) ceramică medievală caracteristică veacurilor X IV — X V II.

26) Aşezare Săntana de Mureş, vechi lăcaş de cult şi punct locuit 
medieval (sec. X I V — X V I )

Pe partea opusă, dincolo de apa pârâului ce vine din Cajvana, pe 
0 mar!?ine (>iCâmpul lui Beldeanu“ ), se găsesc in arătură diverse
vestigii arheologice. Cu prilejul cercetărilor, din acest punct s-au des
coperit :
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a) mai multe aşchii de silex atipice ;
b) chirpic şi ceramică Săntana de Mureş (de aici pe încă circa 

500 m spre vest) ;
ci ceramică medievală (sec. X IV — X V I), asociată cu fragmente de 

lupe metalifere. Şi astăzi, la o observare atentă a terenului, se poate 
delim ita după numeroasele lespezi de gresie locală şi cărămizi sparte 
conturul unei construcţii alungite. Cărămizile se încadrează în două 
tipuri : primul, lat de 17 cm, înalt de 9 cm, lung de ? cm, al doilea 
de 17 cm x  6,5 cm X  ? cm. Interesantă ni se pare aici şi prezenta frag
mentelor de cahle, majoritatea aparţinând tipului de cahlă-oală (cu faţa 
deschisă), unul singur făcând parte dintr-o cahlă-castron („Schussel- 
kacb.el“ ). Toate se datează cel mai târziu în cuprinsul secolului al XV-lea.

27) C im itir medieval (? )

In grădina din faţa ultimei case a Soloneţului, în direcţia spre Co
măneşti, cu ocazia unor săpături gospodăreşti, au fost descoperite. în 
mai multe rânduri, oase omeneşti. In acest loc. proprietarul a ridicat 
o cruce metalică. Tradiţia locală afirmă că pe acest teren, unde mai 
demult ar fi existat şi o cruce de lemn. s-ar fi aflat vechiul cim itir al 
r-.atulu’ . In form aţiile verifică şi pe cea consemnată în monografia satului, 
nublicată de C. Milici, unde se afirmă că, la 1886, o dată cu desfăşu
rarea lucrărilor de construcţie a căii ferate Dărmăneşti— Vatra Dornei 
şi de reamenajare a căii rutiere, s-au descoperit oseminte om eneşti19.

28) Descoperiri izolate din secolele X V I I — X V I I I

Pe pantele nord-vestice ale dealului pădurii Snida (loc „Casele 
Vechi“ #•*$"), s-au descoperit cu greu, în terenul nearat de zeci de ani, 
doar câteva fragmente ceramice databile in veacurile menţionate. Deşi 
tradiţia locală afirmă că aici ar fi existat vechiul sat Soloneţ (în apro
piere şi toponimul ..Pârâul Chitarului"), teren amplasat pe partea dreaptă 
a Soloneţului. considerăm că la „Casele Vech i" nu a existat decât un 
rţrup redus de gospodării, mai retrase faţă de vechea vatră de locuire, 
aflată pe partea opusă a râului şi aceasta, într-o epocă târzie.

Intr-adevăr, consultând secţiunea care ne interesează din harta Bu
covinei alcătuită de Hora von Otzellow itz (harta 6). constatăm că la 1790 
o porţiune destul de mare din arealul locuit al aşezării se întindea ne 
partea dreaptă a Soloneţului. pe acest teren mai accidentat, dar mai 
apropia*, dc suprafeţe împădurite.

* *
♦

La toate acestea se mai adaugă trei piese, din care două medievale, 
provenind din arealul comunei şi care aparţin colecţiilor Muzeului Na-

19 C. M ilici, Monografia comunei Soloneţ, din punct de vedere geografic şi 
istoric, Bucureşti, 1937, p. 17, informaţie preluată şi de I. V . Răchleru în Soloneţ
— O aşezare din Bucovina, Timişoara, 1995, p. -12.

iu bis Toponim important neînregistrat în sintetica lucrare a lui I lie  Dan. 
Toponimie ţi continuitate in Moldova de nord, Iaşi, 1980.
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ţional al Bucovinei : pumnal din silex cenuşiu-închis spre negru (nr. 
inv. B/486) cu loc de descoperire dealul Muncel (?) din Părhăuţi (pl. 11/12), 
vâ rf de suliţă (nr. inv. E/3809 —  pl. VII/9) şi gros Bogdan III  (?) —  
nr. inv. 2 861. Pumnalul a fost prelucrat dintr-un silex cenuşiu trans
lucid, cu desprinderi largi de suprafaţă pe ambele feţe, cu laturi lungi 
denticulate. Piesa a suferit o uşoară rulare, fiind, probabil, descoperită 
intr-o poziţie secundară. T ipu l său ne conduce spre pumnalele din area
lu l Ucrainei, fiind caracteristic pentru sfârşitul perioadei de tranziţie 
de la eneolitie la epoca bronzului şi începutul acesteia.

3.2 CO M U NA C A JV A N A

Satul Cajvann

29) Aşezare Hallstatt (?), Poieneşli-Lukaşovka (? ) 
sau aparţinând ambelor cu ltu ri

Pe terasa înaltă de pe malul stâng al pârâului Cajvana, la circa 
250 m N — V de ultimele case din satul Soloneţ, pe ogorul lui Filip 
Ureche (tarla ,,Câmp“ ), s-au descoperit puţine fragmente de chirpic 
şi ceramică modelată numai cu mâna. arsă oxidant incomplet sau com
plet, mai rar reducâtor, având în compoziţie cioburi pisate. Aici, terenul 
a suferit mai demult amenajarea unor terasăii succesive, ceea ce credem 
că a dus la distrugerea a numeroase urme arheologice. Pe baza mate
rialului ceramic, considerăm că pe acest amplasament a existat o aşe
zare de dimensiuni mai modeste, datând din cursul primei epoci a fie
rului, sau din veacurile I I I— I i.d.H.

30) Aşezare Poieneşti-Lukaşovka

Pe aceeaşi terasă, la o depărtare de circa 1 km V — NV, in arătura 
tarlalei „In  Câmp“ , s-au identificat numeroase fragmente ceramice mo
delate numai cu mâna şi arse majoritar oxidant incomplet. Cele mai 
tipice, care ne dau sigur un microinterval cronologic de locuire, sunt 
cele din secolele I I I— I î.d.H. (buze faţetate, barbotinate, fragment de 
tradiţie sau provenienţă celtică din pastă cu grafit, ornamentat cu striuri 
para le le )20.

31) M ovilă funerară (? )

La capătul aceleiaşi tarlale, pe marginea dreaptă o drumului So
loneţ— Cajvana, cu circa 650 m înainte de intrarea în Cajvana, după 
spusele unor locuitori vârstnici, se pare că a existat o movilă de pă
mânt, acum practic aplatizată de lucrările agricole anuale. Nu ştim 
in ce măsură ea a putut fi un semn de hotar sătesc în evul mediu.

20 S. Teodor, Elemente celtice, pc teritoriu l csl-carpatic al României, in 
ArhM old, X II, 1988, p. 49 — informaţie M. Andronic.
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32) Aşezare S&ntana de Mureş

Pe tarlaua „Rostuşa“ , la circa 450 m S— E de ultimul grupaj izolat 
de case, mergând spre S— E, încep să apară bucăţi de chirpic şi cei'o- 
mică tipică secolului al IV-lea d.H. Notabilă este cantitatea destul de 
mare a ceramicii modelată exclusiv cu mâna, ceea ce nu exclude posi
bilitatea provenienţei ei parţiale de la un habitat mai v e ch i2I.

33) Aşezare din sec. 11— IU  d.H.

Pe malul aceluiaşi pârâu ca şi la punctul precedent (pârâul Rostuşa, 
sau Pârâul lui Da vid), pe tarlaua „La  Gurău“ din faţa fostei Ferme de 
arbuşti nr. 5, s-au descoperit, alături de frecvente bucăţi de chirpic 
şi unele de zgură metaliferă, numeroase fragmente ceramice care se pot 
data cel mai sigur in răstimpul secolelor II— II I  d.H. (inclusiv două 
fragmente de pereţi de amfore dc import). Cantitatea mare de cera
mică, lucrată exclusiv cu mâna. nu exclude faptul ca şi aici să mai 
avem un nivel de locuire.

34) Punct locuit paleolitic

Revenind pe valea pârâului Cajvana, pe malul său drept, la circa 
400 m S— V de punctul nr. 30. pe tarlaua numita impropriu, prin ex
tindere toponimică, „Sălişte“, s-au descoperit, pe un areal restrâns, 
urme ale prezenţei omului paleolitic. Este vorba despre următorul ma
terial li tic :

a) gratoar pe lamă m ijlocie de decorticare, cu partea activă oblică, 
din silex negricios de Prut (6.4 X 2.8 X 0.8 cm) —  pl. 1/1 :

b) lamă m ijlocie trunchiată, cu slabe retuşe de utilizare (4.1 x  2,3 X
0,7 cm) —  pl. 1/3 ;

c) lamă m ijlocie de decorticare, cu slabe retuşe de utilizare, din 
silex negricios de Prut (5,3 X  2.3 X  0.7 cm) —  pl. 1/2 :

d) fragment de lamă microlitică (pl. 1/8).
Aceste piese sunt intens patinate şi le putem data in Gravetian.
Pe aceeaşi suprafaţă au mai apărut două fragmente ceramice Noua, 

unu! din secolele I I— IV  d.H. şi un bulgăraş de zgură metaliferă.

35) M ovile  funerare

Pe coama dealului Comăneşti (tarlaua „Dealul Comăneşti"), în locul 
numit „La  Gropi", la circa 150 m S— V  de noua casă a lui Gh. Savu, 
se profilează două m ovile amplasate la circa 40 m una de alta. Cea 
mai nordică are un diametru acum (deci mult mărit prin fenomenul 
de aplatizare), de circa 30 m şi o înălţime de circa un metru. Cealaltă 
măsoară un diametru de aproxim ativ 37 m. iar înălţimea de circa 90 cm.

51 Din acest loc a provenit un denar de la Commodus, ulterior pierdut — cf. 
M. Andronic, Noi descoperiri monetare antice in  judeţul Suceava, în Jubileu  —  
ÎS ani de activitate a secţiei Suceava. Societatea Numismatică Română, Su
ceava. p. 30.
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36) M ovilă  funerară

De aici, parcurgând pe coama dealului încă circa 600 m spre S— E, 
se întâlneşte un nou tumul (diametrul, circa 30 m, înălţimea, circa 
80 cm). în urma arăturii mai adânci (noiembrie 1987), au apărut, exact 
pe creştetul său, un grupaj circular de lespezi de gresie nisipoasă, care 
însă nu prezenta vreo urmă vizibilă de foc.

37) M ovile  funerare

Deplasându-ne în aceeaşi direcţie încă circa 50 m, se mai pot ob
serva, cu oarecare dificultate, încă două movile, aflate la o distanţă 
de circa 10 m intre bazele Ier (diametrul, circa 20 m, înălţimea, circa
40 cm). Cu totul ipotetic, tumulii prezentaţi pe acest deal pot aparţine 
epocii bronzului, ţinând cont de bogăţia vestigiilor de tip Noua şi de 
frecvenţa unor astfel de m ovile in arealul cercetat.

38— 39) Aşezare Noua. aşezare Săntana de Mureş ; vatră de sat 
medieval

Pe tarlaua „Sâlişte“ , pe malul drept al pârâului Cajvana, la N — î$ 
de gospodăria lui Gurău Toader, alături de chirpic, s-au identificat :

a) destul de rare materiale ceramice Noua (apar mai ales în partea 
de S— E a punctului) ;

b) ceramică fragmentară Săntana dc Mureş (in partea centrală şi 
de N— V ) ;

c) ceramică databilă. larg, in perioada secolelor X IV — XV.
Peste apa Cajvanei. pe partea stângă, nu departe spre N — V de 

confluenţa sa cu doi mici afluenţi, apar în continuare materiale similare 
cu cele de mai sus. Spre lim ita nordică a punctului, în spatele gospo
dăriei lui Bâia Gh., s-a constatat, creşterea frecventei ceramicii medie
vale. (sec. X IV — X V I), însoţită uneori de zgură metaliferă. Cea mai 
timpurie specie ceramică are caracteristicile celei cunoscute la Lunca—  
D orohoi22.

40) Denari im periali romani

In timpul cercetărilor de teren din toamna anului 1987, la circa 
150 m N de stejarul secular, monument al naturii, in spatele şurii lui 
Gurău Gavril,a fost descoperit în arătură un denar de la Marcus A u re 
l i i1 s Piesa, aflată intr-o stare precară de conservare, a fost realizată 
în perioada decembrie 165 —  vara anului 166 d.H. dintr-un aliaj din metale 
comune, ceea ce ne face să credem că este un fals de epocă, ipoteză 
plauzibilă şi în cazul descoperirii monetare de la punctul 120.

n  Dan Gh. Teodor. E. Neamţu, V. Spinei, Cercetări arheologice la Lunca — 
Dorohoi, in ArhM old, V I. 1969. p. 191. 198—200.

13 RIC, III, p. 224, nr. 144 (determinarea aparţine autorului) ; 1,85 g, argint 
sub limita de detectie prin metoda comparativă a tragerii pe piatră si tratare cu 
acid efcctuată la BNR - sucursala Suceava: cf. M. Andronic, Noi descoperiri.... 
p. 39) şi inventariată in colecţia Muzeului National al Bucovinei, la nr. MC/1203.
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La o distantă de câteva sute de metri spre nord s-a descoperit, 
întâmplător, un denar emis de Faustina 1, actualmente în proprietatea 
colecţionarului Pâţu Gheorghe din localitatc

40 bis) Monedă bizantină (punct necartat)

Colecţionarul numismat Poteiciuc Nicanor din Todireşti deţine in 
colecţia sa un miliaresion emis de Ioannes Tzim iskes (969— 976), care a 
fost descoperit cu ani in urmă undeva în vatra satului Cajvana de către 
un elev. Moneda este din argint (peste 960%„, 3,36 g), are un diametru 
de aproape 22 mm şi a fost frapată la Constantinopol r '. Ea reprez’ ntă o 
semnificaţie aparte, atestând in mod firesc existenţa in cursul secolelor 
X — X I a unei aşezări rurale, ale cărei vestigii nu s-au putut încă des
coperi prin modestele posibilităţi perieghetice.

41) Aşezare Noua (? ) sau La Tene (? )

In apropierea bisericii săteşti, în grădinile locuitorilor Bârgăuan 
Toader, M itrofan Filip şi Lucan Vasile, s-au identificat numeroase bucăţi 
de chirpic şi fragmente ceramice modelate exclusiv cu mâna, arse oxi
dant incomplet, având ca ingredient cioburi pisate şi nisip fin. Deşi n-au 
apărut elemente mai caracteristice, înclinăm să le atribuim epocii bron
zului.

Peste apa pârâului fără nume care trece prin faţa casei lui Bârgăuan 
Toader, deci pe malul său drept s-au descoperit mai mulţi bulgări de 
zgură metaliferă. A stfe l de atestări ale obţinerii fierului au mai putut 
fi observate şi in grădina din spatele casei lui M itrofan Filip.

41 bis) Topoare din epoca bronzului (punct necartat)

La date şi în împrejurări diferite, pe teritoriul satului s-au desco
perit două topoare din bronz. Primul, păstrat în colecţia Muzeului Naţio
nal al Bucovinei (inv. C I 57). deosebit de frumos ornamentat cu motive 
spiralice, are la ceafă un disc uşor bombat cu spin. După M ircea Ignat, 
care l-a publicat2*’, el se înscrie în tipul A ■> conform tipologiei lui I. Neş- 
tor şi Al. Vulpe, prezentând bune analogii la Apa. Someşeni şi Gaura. In 
contextul descoperirilor de acest gen din Moldova, piesa este un unicat.

Al doilea, păstrat in colecţia prof. Gh. Pâţu din localitate, a fost 
găsit în grădina săteanului I. Pascaru cu prilejul unor lucrări agri
cole. Locul nu a relevai alte urme arheologice concrete. Acest topor face 
parte din tipul topoarelor de luptă cu disc la ceafă şi tub de inmănuşare 
îndesat de tip B|, după schema tipologică a specialiştilor mai sus men
ţionaţi -7. El are analogii în varianta Bikâcs-Borleşti, răspândită mai cu

«  R/C, III, p. 71, nr. 368 (sau BMC, IV . p. 62. nr. 435) ; A.D. 141. 900",-,, stare 
bună de conservare — cf. M. Andronic. Noi descoperiri..., p. 39.

Cecile Morrison, Catalogue des monnaies de la B ibliotequc Naţionale. Paris,
1970, tome 2, p. 595, 40/Cp/Ar 03 (pl. L X X X ), determinare a autorului.

211 M. Ignat, Contribuţii Ia cunoaşterea..., p. 138— 139.
27 M. Ignat, Gh. Păţii, Un topor de brom  descoperii la Caş vana. în .Suceava, 

IX , 1982, p. 493—494. Gh. Pâtu ne-a informat că pe arealul comunei s-au mai făcut 
descoperiri fortuiîe, precum nişte topoare de mână din silex alb-vineţiu sau ne
gru, un topor perforat şi un mormânt (?) cu o sabie şi o lespede (?) identificat 
de nişte copii într-o ruptură a dealului Comăneşti.
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seamă în Transilvania de est şi în Moldova şi se încadrează cronologic 
în Bronzul m ijloc iu  (piese sim ilare fiind mai frecvente în partea a 
doua a sa).

Pe lângă acestea, semnalăm toporul fragmentar descoperit în partea 
nordică a vetrei satului, caracteristic epocii bronzului, realizat dintr-o 
rocă dură şi pigmentată (diorit ?) şi care se păstrează in aceeaşi colecţie 
particulară (pl. V/21).

42) Vestigii din sec. X V I I — X V I I I

Pe malul drept al pârâului Cajvana, la circa 600 m nord de biserica 
sătească, in spatele şurii lui Rusu Ştefan, s-au descoperit în arătură mai 
multe bucăţi de chirpic, un singur fragment ceramic modelat exclusiv 
cu mâna, cu cioburi pisate în compoziţie şi ars spre cărămiziu, cât şi 
mai multe alte fragmente databile în sec. X V I I— X V II I  (printre care şi 
o lulea din lut cu o inscripţie realizată prin presare redând literele 
„VEN  —  literă total indescifrabilă —  S V ‘).

43) Aşezare Săntana de Mureş

Pe malul stâng al pârâului Pietroasa (tarla ,,Slanişte“ ), la circa 250 m
S de ultimele case ale satului, s-au identificat, alături de chirpic, mate
riale ceramice de tip Săntana de Mureş (specia fină şi cea zgrunţuroasă). 
Aşezarea se pare că a fost de dimensiuni modeste.

44) M ovilă funerară

In locul „Groapa Mârzei (sau „Tătari*1), plasat la N-E de tarlaua 
„La Dumbravă*1, se ridică şi astăzi o movilă de dimensiuni încă consi
derabile, deşi terenul se ară anual. Cu aproxim ările inerente cauzate 
de procesul de aplatizare, tumulul ar fi avut iniţial un diametru de 
aproxim ativ 30 m şi o înălţime de circa 1.5 m. El a fost înălţat din pă
mânt de o nuanţă mai închisă decât sodul din jur, ceea ce îl face şi 
mai uşor observabil de la distanţă. în jurul său apar (accidental ?), îm
prăştiate lespezi din piatră locală din gresie nisipoasă. In acest sens se 
remarcă două grupări de pietre amplasate in marginile de est, respectiv, 
de vest. în strictă apropiere a sa s-a descoperit o aşchie de silex de 
Prut, nepatinată.

45) M orm inte tumulare (?)

Pe dealul Vârful Dumbrăvii (numit şi „Junincâ11) se văd încă şi 
astăzi in arătură 5— 6 pete de pământ închis la culoare, care par să in
dice existenţa cândva pe acest loc supus puternic erodărilor a unui gru
paj de mici tumuli. Dintre ei, unul singur şi-a păstrat o înălţime de 
până la un metru.

46') Topon im  cu valoare istorică

La mai multe sute de metri de acest ultim punct, spre N-E şi S-E 
se foloseşte, prin extindere la o întinsă tarla, toponimul „Crânceşti“ ,
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care poartă numele unui vechi sat medieval dispărut, a cărui vatră de 
locuire exista după cât se pare undeva mai la nord, în valea pârâului 
So lea -28.

Satul Codru

47) M ovile  funerare (epoca bronzului ?)

In zona locuibilă a cătunului Codru, în apropierea drumului care 
vine din Cajvana (cf. pl. V III/6), se află doi tumuli de următoarele 
dimensiuni :

T i : I =  0,30 m T 2 : I =  1,70 m

D =1 4  m D = 3 0  m

La circa 200 m N -V  de T2 se mai ridică o formă de pământ asemă
nătoare unei m ovile (1=1,50 m, D = 3 2  m), dar în acest caz nu putem fi 
siguri că este vorba de o realizare antropicâ.

48) Descoperire izolată paleolitică, mare necropolă tumtilară 
(Hallstatt târziu)

La circa 500 m N -NE  de ultimele case din Codru, pe un teren aflat 
in marginea nordică a pădurii Todireşti numit „La  Boroghia", s-au putut 
număra pe o suprafaţă de circa un hectar peste 50 de m ovile de pă
mânt, din care două-trei au dimensiuni mai mari. Mircea Ignat, parti
cipant la recunoaşterea care a dus la aceste descoperiri, a afectuat aici 
ulterior săpături arheologice în anii 1989— 1990, reuşind să cerceteze
11 astfel de complexe, datate de către cercetător in H allstatt-u l târziu '29.

Cu ocazia identificării acestei mari necropole, a fost descoperit in 
mantaua celui mai mare tumul, afectat după anumite informaţii de 
amenajarea în m ijlocul său a unui post de observaţii în timpul ultimei 
conflagraţii mondiale, un gratoar pe aşchie retuşată care menţine cor
texul, din silex de Prut negricios (4,1 X  1,3 cm), având o patină albu- 
riu-albăstrie. Piesa se păstrează fragmentar (pl. I 14) şi se poate data 
în Graventianul tim puriu. Provine, după toate probabilităţile dintr-un 
loess mai de adâncime.

* *
*

28 C f Al I Gonţa, Documente privind istoria României. Indicele numelor 
de locuri. A. Moldova, veacurile X IV — X V II  (1384—1625), Bucureşti, 1990, p. 127, la 
„Hrinceşti“ cu numeroase trim iteri documentare.

29 Informaţii primite de la M. Ignat. Rezultatele săpăturilor de până acum 
sunt încă inedite.
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3.3. CO M U NA BO TO ŞANA

Satul Comăneşti

49) Aşezare Noua, Hallstatt şi din secolele I I — I V  d. H.

începând de pe malul stâng al unui izvor, afluent de stânga al So- 
loneţului, pe terasa secundară a acestuia şi continuând pe mai multe 
sute de metri spre pârâul Hotari, s-au descoperit frecvent bucăţi de 
chirpic şi :

—  ceramică tipică Noua  (mai ales la începutul sectorului) şi un 
fragment de topor din rocă verzuie (granit cu hornblendă —  am fiboli) ;

—  ţeramică ce se poate încadra în mod cert în H a lls ta tt;
—  ceramică databilă în perioada secolelor II— IV  d. H., inclusiv de 

tip Săntana de Mureş.

50) Vatră de sat medieval

Pe tarlaua „Sălişte“ , se găseau cu decenii in urmă după arăturile 
adânci a le tractoarelor numeroase resturi de cărămizi, de chirpic şi ce
ramică, ceea ce ar explica originea toponimului şi tradiţia transmisă de 
cei mai vârstnici săteni, po triv it căreia pe acest loc s-ar f i  a flat ve 
chea vatră a satului. Cercetarea noastră a dus doar la descoperirea pe 
partea stângă a pârâului Hotari a câtorva fragmente ceramice medie
vale (sec. X V — X V I) şi a unei aşchii din silex maroniu cu pete albicioase. 
Tot aici —  spuneau bătrânii —  în apropierea malului pârâului Hotari 
se afla încă mai demult o veche cruce de lemn, care indica amplasa
mentul unui vechi lăcaş de cult.

51) Punct locuit Hal l stat t ; c im itir  (? ) m edieval ( necartat)

Pe terenul tarlalei numite „P e  Lan“ sau „N istor“ , plasată pe partea 
dreaptă a pârâului Hotari. alături de bucăţi de lut ars s-a identificat în

• Pe cupi insul comunei, mai ales al localităţii Botoşana, s-au efectuat în 
timpul cunoscutelor săpături arheologice iniţiate de către Dan Gh. Teodor, susţinute 
recunoaşteri de teren, la care au participat, alături de cercetătorul amintit. Silvia 
Teodor, Radu Popa, Rodica Popovici, Grlgore Foit, Maria Bitirl şi Nicolae Zaha- 
ria (informaţii Dan Gh. Teodor). Deoarece insă rezultatele acestor periegheze nu 
au fost publicate Integral, cu date complete (an de cercetare, colectiv participant, 
descriere completă a poziţionării şi a materialului descoperit), nu putem menţiona 
la anumite puncte undo ar fi cazul, descoperite şi cercetate şi de autorul acestor 
rânduri, aceste informaţii la care ne-am referit.

47



cantitate destul de redusă ceramică din prima epocă a fierului. Alături 
de acest material a apărut un fragment ce pare a fi  Noua şi un altul, 
incert, din pastă cu cioburi pisate şi pleavă.

Identificarea sitului pe teren se poate face cu uşurinţă, fiind plasat 
în dreptul unei vechi îndiguiri a părăului amintit. De aici, pe aceeaşi 
parte a apei, se poate ajunge spre N -V  la un fost cim itir al satului, după 
opinia unor săteni bătrâni, pe locul numit sugestiv „în  Gropi", care 
sesizaseră şi originea toponimului legată de urmele vagi a le unor foste 
gropi de morminte.

52) Descoperiri izolate din eneolilic şi Hallstatt

Cu ocazia săpării in anul 1963 a unei gropi de stins varul, la circa 
50 m S-V  de staţia CFR, in grădina lui Bleorţu Constantin, a fost des
coperit un topor tip pană din pupili nativ realizat, după datele obţinute 
în laborator, numai prin batere la rece. Piesa, înregistrată în colecţiile 
Muzeului Naţional al Bucovinei la nr. B/674, ne-a fost oferită de către 
fiul descoperitorului, domnul Mihai Morar şi a fost publicată recent în 
nr. X V III  al Arheologie i M oldovei, p. 275— 276.

Cercetarea perieghetică a terenurilor din ju r a dus la descoperirea 
doar a câtorva fragmente ceramice modelate cu mâna, dintre care doar 
unul se poate data sigur, anume în Hallstatt (ceramică neagră, lustruită 
şi decorată cu mai multe caneluri paralele, dispuse „în ghirlandă"). Prin 
ui mare, toporul, atribuit culturii Cucuteni, este o descoperire izolată, 
departe de aşezarea purtătorilor săi.

53) Aşezare Nouă : puncte locuite Hallstatt şi Săntana de Mureş

Pe dealul Veln iţa (pe terenul terasei a treia a Soloneţului), înce
pând din dreptul drumului spre centrul satului şi până la cel care se 
desfăşoară paralel cu firu l apei Botoşanei, alături de obişnuitul lut ars 
provenind de la pereţii locuinţelor, s-a identificat şi următorul material 
arheologic :

—  ceramică Noua, în cantitate remarcabilă, aşchii de silex de Prut 
şi un răzuitor pe aşchie masivă ;

—  câteva fragmente ceramice din Hallstatt ;
—  ceramică databilă în sec. I I I— IV  (pasta „cim ent" sporadic).

54) Puncte locuite Hallstatt şi ev mediu (cu rte  b o ie rească? ); 
descoperire izolată de secol IV  d. H.

Cercetarea terenului în pantă aflat pe partea dreaptă a pârâului 
Botoşana, la circa 80 m vest de DJ 178, în spatele şurii lui Morar Lazăr, 
a dus la descoperirea de chirpic şi ceramică după cum urmează :

a) în cantitate modestă ceramică modelată cu mâna, arsă oxidant 
sau oxidant incomplet, pe care o atribuim ipotetic primei epoci a 
fierului ;

b) numeros material fragmentar din intervalul veacurilor X IV —  
X V I. Adăugăm aici şi un fragment ceramic tipic culturii Săntana de 
Mureş. In vara anului 1935. în spatele şurii celui menţionat, s-a desco
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perit fundaţia unei construcţii de piatră reprezentată de un zid lat de 
circa 80 cm, al cărui m ijloc era umplut cu un mortar foarte rezistent. 
La o adâncime de aproape doi m etri fundaţia se sprijinea pe tălpi cio
plite în patru feţe din buşteni. Două laturi a le acestuia, una de 10 m şi 
alta de oirca 4 m, au fost dezafectate prin scoaterea lemnului şi a 
pietrelor.

55) Aşezare H a lls ta tt; descoperire izolată d in secolele V I — V I I  ( ? ) ;  
punct locuit medieval (sec. X V I— X V I I )

Continuându-se investigaţiile în direcţia Botoşanei, pe pantele line 
de pe aceeaşi parte a apei amintite, în dreptul bisericii satului (în spa
tele gospodăriei lui Maierean Ioniţă), dar şi pe o distanţă de încă aproa
pe 300 m spre S-E, pe lângă bucăţile de lut ars s-a remarcat prezenţa 
unui material ceramic destul de bogat, unde existenţa a două frag
mente ceramice negre, lustruite, ne-a ajutat la atribuirea cronologică a 
acestor vestigii. La ele mai adăugăm bucăţi de zgură fieroasă, un frag
ment de perete de vas, care pare a fi din epoca m igraţiilor, ceramică 
răzleaţă din veacurile X V I— X V II  şi un gratoar rebutat, din marnă (?).

56) Reşedinţă boierească de secol X V I I I

La circa 80 m N -V  de biserica satului (1772) —  replică apropiată a 
ctitoriei de 1# B^lineşti a logofătului Tăutu —  în  dreptul casei lui M aie
rean Vasile, în locul sugestiv numit „ în  Pomăt la Curte“ , se mai poate 
observa în arătură o aglomerare de spărtură de cărămidă şi piatră. In 
cadrul materialului ceramic de aici s-au identificat form e de tigăi, stră
chini şi capace, cât şi două fragmente de cahle (deschise ?). Vestigiile 
se încadrează în mare în perioada veacurilor X V I I— X V II I  şi aparţin 
cu certitudine, aşa cum susţine şi tradiţia locală, încă vie, curţii fostului 
proprietar a l satului Simion Tăutul. Ea beneficia inclusiv de o aduc- 
ţiune de apă potabilă, după cum ne demonstrează descoperirea unui tub 
ceramic (azi inventariat la Muzeul Naţional al Bucovinei —  E/5045) la 
nivelul şanţului drumului (— 75 cm) din dreptul casei lui Păstrăv Vasile 
(pl. VII/5).

57) Aşezări din La Tene, secolele I I — I I I  şi eventual secolele V — V II

Pe terenul „Poiană" (malul stâng al pârâului cu acelaşi nume), în 
faţa şi spatele gospodăriei lui Ion Constantinescu, alături de chirpic şi 
pietre sparte s-au identificat următoarele vestigii : o aşchie de silex pa
tinată, ceramică de aspect La Tene (buze cu decor alveolat, fragm ent de 
buză de tăviţă...), ceramică angobată modelată la roată (sec. I I— II I  d. H.) 
şi câteva fragmente de vase care prin aspectul general ar putea f i  din 
secolele V— V II.

58) Descoperiri izolate din perioada de trecere spre epoca 
bronzului (puncte necartate)

De pe cuprinsul localităţii, în anul 1967 s-au descoperit întâmplător 
un topor din silex vineţiu-albicios, cu pete cenuşii, aparţinând tipului cu

4 — Anustul Suceava
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secţiunea lenticulară şi ceafa ascuţită şi un topor-daltă din silex albicios 
cu re flexe  vineţii, de formă trapezoidală, în patru muchii şi cu ceafa 
groasă şi plată 30.

Satul Botoşana

59) Locuire Noua, aşezare Săntana de Mureş şi vatră de sat 
(sec. X I V — X V I )

Cercetarea terenului în tarlaua „Sălişte“ şi de-o parte şi de alta a 
unui modest afluent de dreapta a  pârâului Botoşana, numit „Intre Ho- 
tară“ sau „Curătura“, a dus la găsirea, pe lângă obişnuitul chirpic în 
stare fragmentară, a următoarelor vestigii arheologice :

a) nucleu de silex cenuşiu de Prut, păstrat parţial (datare incertă) ;
b) ceramică din Bronzul târziu. în cantitate modestă ;
c) material ceramic tipic de secol IV  d. H., inclusiv modelat exclu

siv cu mâna ;
d) ceramică din veacurile X IV — X V I şi fragmente de zgură meta

liferă.
M erită de menţionat, că după o tradiţie locală 131 în vechea vatră de 

sat ar f i  fost construite curţile boiereşti ale unor descendenţi ai lui 
JLuca Arbore. O veche biserică din lemn fusese ridicată pe partea stângă 
a drumului spre Comăneşti, inclusiv cu piatră pentru fundaţii provenind 
de la aceste vechi construcţii.

Sugestivul toponim menţionat este extins şi imediat peste apa Solo
neţului ,unde de asemeni au apărut urme dese de ceramică medievală.

60) Punct locuit Noua (?), Săntana de Mureş şi sec. X V — X V I

Continuându-se aşezările de mai înainte, pe terenul din partea 
stângă a pârâului Văduţ (tarla Fundoaia), la circa 3— 400 m sud de Să- 
lişte, s-au descoperit —  pe lângă fragmente de chirpic şi de silpx (ală
turăm aici şi o aşchie din şist negru de Audia) —  ceramică atribuită 
ipotetic culturii Noua, în cantitate modestă material ceramic de tip 
Săntana de M ureş  şi medieval. în primăvara anului 1990, cu ocazia 
ruperii unei porţiuni din malul pârâului menţionat, s-au putut observa 
urme ale unei locuinţe databile prin ceramică în prima jumătate a vea
cului al XV -lea.

61) Descoperiri izolate din epoca bronzului şi sec. I I — I V

La poalele dealului Bare s-au descoperit un fragment de lamă de 
silex, rebutată, o bucată de diorit (?) de forma unui dop de plută, re
zultat în mod natural în urma perforării unui topor din această rocă 
dură şi pigmentată şi câteva fragm ente ceramice databile în veacurile 
IT— IV  d. H., toate legându-se practic de niveluri de locuire din Sălişte.

30 V. Spinei, Descoperiri de topoare din silex in Moldova, in M em .Antiq., III,
1971, p. 80 şi 82.

:iI Informaţii prof. pensionar Vasile Boca, fondatorul muzeului sătesc şi me
rituosul autor al voluminoasei monografii în manuscris „Cartea salului".
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Tot aici se mai a flă  o veche cruce din lemn, se pare, loc de slujbe reli
gioase pe timp de secetă.

62) Descoperiri izolate neolitice şi Hallstatt (punct necartat)

Pe dealul Bâtcă au fost identificate vestigii materiale databile în 
neolitic  şi prima epocă a f ie ru lu i32.

63) Descoperiri izolate neolitice şi Hallstatt

Tn terenul nearat de pe vărfu l dealului Arşiţa (484 m) a fost des
coperită o mică Lamă de silex, puternic incinerată. La aceasta adăugăm 
inform aţiile generale o ferite de lucrarea mai sus citată33. Tot aici a fost 
semnalată o movilă cu o bornă pe vârf purtând inscripţia „K .V .“ (Ka- 
tastral-Vermessung 3<).

64) Necropolă tumulară din sec. I I I — I V  d. H.

în locul numit „La Hotară“ . de-o parte şi de alta a DJ 178, în anii 
1967— 1968 au fost săpate trei m ovile funerare, cercetându-se ast
fe l pentru prima dată în ţară vestigii ale cu ltu rii tum ulilo r carpatici. 
La data investigaţiilor se puteau observa în teren 12 astfel de monu
mente Lipsa ceramicii modelate la roată din pastă zgrumţuroasă, pare 
să indice o datare mai timpurie pentru aceste complexe, corespunzând 
în mare veacului al TU-lea d. H.

65) Descoperiri izolate din neolitic  .ji Hallstatt (punct necartat)

Pe dealul Pietrosul, plasat la N-E de sat, s-au descoperit materiale 
arheologice databile in prima epocă a fieru lu i şi neolitic™.

66) Descoperiri izolate Hallstatt şi La Tene (punct necartat)

Pe terenurile dealului Staniştei (la nord de sat) s-au putut identifica 
vestigii aparţinând celor două epoci a le fie ru lu i37.

32 Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi in  secolele V —V II  
e.n. Aşezarea dv. la Botoşana — Suceava, Iaşi, 1984, p. 1G. Informaţie necontrolată 
de autor.

:a Ibidem, p. 16.
M V. Boca, op. cit., p. 9. Personal nu am putut observa movila, poate un 

vechi tumul. Nu departe de aici, pe vârful I-tunc, cercetările noastre nu au dus 
la confirmarea existentei vreunor cât de modeste urme aparţinând unor con
strucţii vechi de piatră, aşa cum afirmă o tradiţie populară.

Xj Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 18. Rezultatele cercetării au rămas până 
acum inedite. A ic i s-a descoperit şi un denar imperial (sec. I I  ?), aflat întfc-o 
stare precară de consers’are — cf. M. Ignat, Contribuţii numismatice la istoria 
dacilor din nordul M oldovei în  secolele I I— I I I  e.n., în Suceava, IV , 1977, p. 85.

3,1 Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 18, informaţie neverificată de autor. 
v  Ibidem, p. 18. informaţie neverificată de autor.
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67) Aşezări din epoca bronzului, Hallstatt, La Tene 
şi sec. I I— VI I  d. H.

Pe platoul mărginit de pârâurile Pietrosul şi Jghiaburi, în zona 
fostelor grajduri a le CAP-ulu i din localitate, in locul numit „La Cruce11, 
în urma cunoscutelor săpături arheologice şi reven iri perighetice s-au 
descoperit :

a) resturi de locuire din epoca bronzului tim puriu  (aspectul nordic 
al cu ltu rii Costişa-B ia ly-Potok) şi târziu (Noua ) ;

b) din H allstatt-u l tim puriu  şi m ijlo c iu  38;
c) complexe de locuire ale culturii Poieneşti-Lukaşovka  39 ;
d) vestigii materiale din perioada secolelor I I— II I  ;
e) ceramică tipică din veacul al IV - le a <0 ;
f) 31 de locuinţe care se datează în cursul secolelor V— V II d. H. şi 

două monede bizantine, dintre care cea mai bine conservată a fost emisă 
la Constantinopol ante 538 '*1.

68) Punct locuit neolitic şi medieval ; aşezare sec. I I— I I I

La circa 250 m E-NE de la ultimul punct, peste apa pârâului Solo
neţul Mic, în locul numit „La  M oară“ , în anii 1965 şi 1969 s-au executat 
sondaje arheologice, care au dus la identificarea unor vestigii neolitice 
(fază incertă), medievale şi a unor complexe din veacurile I I— III d. H.

69) Puncte locuite sec. I I I — I V  d. II.

In zona de N -V  a dealului La Cruce şi continuând pe acelaşi mal al 
pârâului Jghiaburi, inclusiv pe platforma deluroasă numită „Solcani", 
s-au identificat • materiale ceramice databile în cursul veacurilor I I I— 
IV  v'‘. a fla te  in conexiune de habitat cu cele, mai modeste, de La Cruce.

76) Descoperiri izolate paleolitice : locuire Noua, La Tene 
(sec. I I— I i.d.H.) şi sec. IV  d. H.

Cu mai multe decenii în urmă, cu ocazia unor lucrări de amenajare 
a drumului care vine de la Comăneşti, în apropierea complexului zoo
tehnic, s-au descoperit mai multe oase de mamut şi o aşchie de silex cio

S. Teodor, Vestigii sporadice din epoca bronzului şi a /ierului la Botoşana, 
in Suceava, V I— V II, 1979— 1980, p. 45— 52 ; M. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea..., 
p. 134.

39 S. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea ceram icii m  secolele I I I— II  i.e.n. din
Moldova, în SCIV, 18, 1, 1967, p. 25—45 ; eadem. Unele date cu priv ire la cultura
geto-dacică in nordul M oldovei in lumina săpăturilor de la Botoşana, în SCIV, 
20, 1, 1969, p. 33—42 ; eadem, Aşezarea de epocă I.a Tene de la Booşana, în SCIVA, 
31, 1980, 2, p. 181—227 ; eadem. Elemente celtice..., p. 47.

Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 10 şi 16.
Ibidem, passim şi p. 61.
Ibidem, p. 10, şi 18 ; săpături Silvia Teodor, material inedit.

4'* Ibidem, p. 17 ; realitate nesurprinsă perieghetic de către autor. La cuteva 
sute de metri N— V de punctul 67, Dan Gh. Teodor a executat un sondaj arheo
logic, fără să surprindă complexă arheologice (informaţii de la cercetătorul amintit).
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plită prim itiv. In colecţia muzeului sătesc se păstrează o unealtă care 
se poate data in paleoliticu l superior, provenind de pe arealul comu
nei (pl. I 4) v'.

Pe terenul) agricol plasat la sud de şoseaua amintită, numit „In  Gră
dină" sc continuă practic n ivelările de locuire Noua, La Tene şi Săntana 
de Mureş (sporadic) surprinse în interfluviu l gurilor de vărsare a pă- 
răurilor Jghiaburi şi Pietrosul (punctul'67).

71) Puncte locuite (? ) Hallstatt şi La Tene

Pe pantele deluroase de pe partea dreaptă a pârâului Botoşana, 
teren numit „Peste Botoşana", s-au identificat vestigii ceramice din cele 
două epoci ale fierului'*5.

72) Puncte locuite Hallstatt (? ) şi sec. IV  d.H.

Pe terenul arabil cuprins in perimetrul cim itirului sătesc, cât şi din
colo de latura de S-E a gardului său, în spatele casei lui Boca Nicolae. 
s-au găsit fragmente de chirpic şi ceramică ce pare a fi  hallstatt-iană 
şi tipică culturii Săntana de Mureş. La circa 200 m E de aici, pe terasa 
bine evidenţiată a Botoşanei, lângă amplasamentul unui cim itir vechi, 
pe lotul lui Boca Samson, reapar aceleaşi vestigii, inclusiv chirpic 
(punct necartat).

73) Puncte locuite Hallstatt (?), Săntana de Mureş ; 
descoperire izolată sec. V I — VI I

In unghiul confluenţei pârâurilor Botoşana şi Hoşleagă, în grădina 
unui sătean, cât şi pe ogorul lui Flutur Gheorghe, alături de chirpic, 
s-au identificat fragmente ceramice ce par a f i  din prima epocă a fieru
lui. câteva tipice secolului IV  d. H., zgură cu fie r  şi un fragment de 
tăviţă databil în veacurile V I— VII.

74) Punct locuit neolitic

Pe marginea terasată a dealului La Muscalu, în terenul cuprins de 
marginea terasei spre apa Botoşanei şi o viroagă, au fost observate in 
arătură :

—  un bulgăraş de chirpic foarte vechi ;
—  o mică piesă cu „encoche“ invers în vârf pe aşchie m icrolitică 

(silex de Prut, albăstrui-închis. nepatinat) ;
—  două aşchii atipice de silex şi un bulgăraş cvasiglobular (diam. 

circa 30 mm) de obsidiană, cenuşiu închis, în curs de epuizare, de pro
venienţă, după toate aparenţele, nord-transilvăneană.

Informaţiile şi desenul aparţin d-lui prof. V. Boca, căruia îi mulţumim 
şi acum.

l ’ Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 16 ; informaţie necontrolată de autor, ca şi
pentru locul neidentificat numit „Vasileni".
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75) Descoperire izolată neolitică

Pe partea stângă a pârâului Botoşana, la ciţca, 150 m N-E de punc
tul precedent, în grădina unui localnic, s-a descoperit un cioplitor bifa- 
cial pe un galet de şist negru de Audia. Piesa nu prezintă urme de rulare.

76— 77) Descoperire izolată neolitică

a) Pe terasa înaltă de pe partea dreaptă a unuia dintre izvoarele 
pârâului Botoşana, s-a descoperit un fragment de galet de şist negru 
de Audia, cu cioplituri neregulate.

b) In dreptul colţului de est al livezii „Dumbravă" a fostului CAP, 
pe dealul Botoşanei, a fost găsit un alt fragment de bulgăre de şist 
negru de Audia.

78) Aşezare Noua, Hallstatt. descoperire izolată sec. IV  d. H.

Pe tarlaua „în  Toloacă", zona satului numită „Robeni". pe platoul 
situat pe partea stângă a Pârâului lui Roman, s-au depistat cu dificul
tate, prin mai multe reveniri perieghetice, materiale ceramice de tip 
Noua şi din Hallstatt, multe in stare precară de conservare. Adăugăm 
aici şi un fragment ceramic din pastă zgrunţuroasă Săntana de Mureş. 
Sporadic apar materiale ceramice şi pe partea opusă, de peste acest mic 
fir  de apă.

79) Descoperiri izolate neolitice

P e  pantele malului stâng al pârâului Hinata (Ihnata sau Racova).
l,a circa 100 m N -V  de casa lui Robu Grigore, s-au identificat mai multe 
aşchii atipice, un fragment de lamă neretuşată din silex negricios de 
Prut, un vârf de lamă din silex alburiu (de Nistru ?) şi un fragment 
ceramic (datare incertă —  poate tranziţie spre epoca bronzului).

80) Descoperiri izolate paleolitice (necartat)

în partea de S-V  a localităţii, pe dealul Albeni, s-au descoperit ves
tigii din paleoliticul superior <s.

81) Necropolă tumulară (epoca bronzului ?)

In  arealul părţii sudice a satului, numită „Racova", pe loturile tar
lalei „La Vârnav". s-au identificat mai multe m ovile (pl. V III  7) :

T i —  incert, datorită dimensiunilor sale foarte reduse :
T 2 —  I =  0,40 m, D =  20 m. în preajma sa, în grădina lui Flutur 

Niculai, s-a descoperit în terenul arat o aşchie mijlocie, parţial retuşată, 
din silex cenuşiu cu nuanţe maronii mat.

T;t —  I  =  0,25 m, D -  15 m :
T< —  I — 0,25 m, D =-• 15 m, este incert şi se a flă  plasat în imediata 

apropiere a unei bifurcaţii de uliţe.

46 Ibidem, p. 16 ; realitate neverificatâ de autor.
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82) Necropolă tumulară (continuare probabilă la punctu l 81)

Pe coama unei prelungiri a dealului Gherman, pe tarlaua „In tre 
Drumuri", la circa 200 m S-E de ultim ele case din Racova, se profilează 
contururile a încă trei m ovile (pl. V III/8) :

Tj —  I =  0.60 m, D =■ 13 m. T2 —  I —  0,55 m, D =  13 m.
T3 —  I =  0,35 m, D =  15 m.

Intre T i şi T 2 s-au observat în arătură prezenţa a două fragmente 
ceramice Noua 1,1.

83) Punct locuit (? ) Noua

Pe terenul in pantă spre malul stâng al pârâului Hoşleagă, la circa 
50 m sud de ultima casă a satului aparţinând lui Boca Dumitru, s-au 
găsit câteva fragmente ceramice, dintre care unul ars până la zgurifi- 
care şi o aşchie masivă din şist negru de Audia.

84) Aşezare Noua
Pe marginea platoului de pe partea stângă a pârâului Racova, în 

dreplj.il Pârâului lui Mannle, mic afluent de dreapta al apei menţionate, 
alături de chirpic s-au descoperit numeroase materiale ceramice tipice 
bronzului târziu.

85) Descoperiri monetare antice (puncte necartate)

In colecţia profesorului pensionar Vasile Boca din localitate, se păs
trează mai multe monede descoperite de-a lungul timpului pe raza sa
tului şi a comunei :

a) denar de la Sevtimixis Severus (RIC,  VI/I, p. 122, nr. 241, A.D. 
210, 800%0, 3,22 g) ;

b) denar de la Luduş Verus (B M C , IV , p. 436. nr. 376. emis în in
tervalul 164— 165. 1,63 g  — determinare Gh. Poenaru-Bordea) 48 ;

c) antoninian Probus 49 ;
d) denar Commodus (R IC . III. p. 384. nr. 168, A.D. 187— 188, 

2,35 g) 5°.

Satul Humoreni

86) Descoperiri izolate neolitice ? ; aşezări Noua , Hallstatt, La 
Tene (?), sec. 11— U I (?). IV  d. H., V — VI I ,  X I V — X V I I

Revenind in valea Soloneţului. începând cu zona de vărsare în el a 
pârâului Botoşana (Soloneţul M ic) şi continuându-se mai multe sute de

'•7 Considerăm totuşi că la acest loc s-a referit autorul dc mal sus, când a 
menţionat „dealul Pârteşti" (vestigii din neoliticul dezvoltat şi bronzul timpuriu), 
toponimul neexistând practic pe arealul comunei (cf op. cit., p. 16).

<8 Piese edite — cf. M. Andronic, N oi descoperiri..., p. 39 ; determinările au
torului.

<!1 Menţionat doar de M. Ignat în Contribuţii numismatice..., p. 85, el a fost 
ulterior determinat eronat de Viorel Butnariu (cf. M. Andronic. Noi descoperiri...,
o. 39).

v  Determinare a autorului (ibidem, p. 40)
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metri spre prim ele case a le satului, pe tarlaua „Sălişte“ , s-au descoperit 
alături de chirpic şi bucăţi de zgură m etaliferă :

a) un fragment ceramic cenuşiu-gălbui cu cioburi rare şi fin  pisate 
şi urme de pleavă şi un fragment de lamă de silex  alburiu, patinat, cu 
retuşe marginale ( neolitic  —  faza incertă ?) ;

b) materiale tipice Noua, mai ales în partea sudică ;
c) ceramică din Hallstatt, mai redusă cantitativ ;
d) fragm ente ceramice databile în La Tene (pot proveni şi din 

cadrul ceramicii Săntana de M u re ş );
e) puţin material ceramic de secol IV  d. H. şi poate chiar I I— III  ;
f )  câteva fragmente ccramice databile în veacurile V — V II, din care 

se distinge unul care a aparţinut unei oale borcan de mici dimensiuni ;
g ) ceramică medievală, unde specia mai veche se aseamănă cu cea 

de tip „Lunca-Dorohoi“ .
La aceste vestigii m edievale adăugăm un vârf de suliţă din fie r (pl. 

VII/4), care se poate încadra larg în cursul veacurilor X V — X V II, cât şi 
un altul, mult mai lung, care a avut la baza tubului de înmănuşare o 
ureche de prindere a unei baniere (pl. VII/6), databil în secolele X IV —  
X V I 5‘ .

87) Punct locuit din epoca bronzului şi din Hallstatt

P e malul stâng al unui izvor ce curge dinspre biserica satului spre 
Soloneţ, pe terenul numit „Trestie", s-a descoperit alături de un bulgă
raş de chirpic un fragment ceramic Noua. un altul hallstatt-ian şi alte 
câteva greu de atribuit cronologic.

88) Punct locuit Hallstatt Săntana de Mureş

P e partea' dreaptă a pârâului Tinoasa, pe terenul agricol de la nord 
şi sud de gospodăria lui N istor Mihai, alături de chirpic fragmentar, s-a 
identificat material ceramic ars oxidant incomplet, cu cioburi pisate ca 
ingredient (inclusiv fragment cu buton oval decorativ) şi câteva cioburi 
tipice veacului al IV-lea. Adăugăm aici şi două aşchii din şist negru 
de Audia.

89) Aşezări Noua, Hallstatt, La Tene (? ) şi Săntana de Mureş

In dreptul u ltim ilor case din sat, la începutul tarlalei numite „D i- 
neşti“ sau „Coasta D ineşti“ , care se întinde pe terasa superioară a Solo
neţului, s-au identificat bucăţi de chirpic şi ceramică, după cum urmează :

a) Noua , multă, mai ales spre extrem itatea de vest ;
b) din Hallstatt, inclusiv neagră şi lustruită la exterior ;
c) La Tene, incert, fără fragmente tipice ;
d) sporadic, databilă în secolele I I— IV, unde cea târzie este certă.
Aceste n iveluri de locuire se continuă pe sectorul vestic al tarlalei,

care intră însă în componenţa comunei următoare (punctul 91).

51 Ambele piese se găsesc în colecţia şcolii generale din Todireşti, fiindu-ne
puse la dispoziţie prin amabilitatea prof. Vasile Butnaru.
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90) Toponim  cil'va loare istorică

Un toponim notabil a  fost atribuit unei porţiuni supraînălţate a dea
lului Muncelul. Cercetarea acestei înălţimi, numită „Cetăţuia", „Cetă- 
ţeaua“ sau „Cetăţica“ , care prezintă aspectul unei rupturi impresionante, 
de forma unui amfiteatru, acum despădurită, nu a dus la descoperiri 
arheologice, deoarece nu s-au putut observa decât câteva eventuale urme 
în pereţii acestei form e de teren, care ar putea sugera vechi săpări 
de încăperi de adăpost, cu timpul în mod firesc năruite şi astupate prin 
procesele de alunecări de teren şi eroziuni. Tradiţia locală vine să ex
plice toponimul povestindu-ne că aici, pe vremea atacurilor turco-tătare, 
îşi găseau vrem elnic adăpost mulţi dintre locuitorii aşezării care îşi rea
lizau în pădure bordeie pe care le camuflau cu pricepere.

Diverse descoperiri întâmplătoare

Conform celor a firm ate de V . Boca în monografia sa (p. 39), pe teri
toriul comunei de-a lungul timpului s-au mai descoperit vârfuri de să
geată din silex, toporaşe de mână neolitice, dălţi şi topoare din silex din 
perioada de tranziţie spre epoca bronzului, topoare din gresie, perforate,
9 coSoare din silex şi o lamă de cuţit din bronz, ultim ele din epoca bron
zului. D intre acestea, se mai păstrează doar unele, fie  în colecţia auto
rului citat (pl. IV/l, 3, 9 ; pl. V/ l8, 20, 22), fie  în cea a muzeuţui sătesc 
(pl. 1/15— 16 ; pl. 111/12 ; pl. IV/2, 4, 7— 8, 10).



3.4. CO M U NA PÂ R T E Ş T II DE JOS

Satul Pârteştii de Jos

Prezentarea siturilor arheologice se face mai departe, revenind pe 
terasa Soloneţului, în continuarea loturilor agricole din „Coasta Dineşti" 
sau „Dineşti". 52

91) Continuare aşezări punct 89 : epoca bronzului. Hallstatt, La 
Tenef?) ,  Săntana de M ureş; toponim  cu valoare istorică

Alături de nelipsitul chirpic, pe terenul numit, şi „Dealul M orii“  
(până la casa lui Tabarcea Constantin), s-au descoperit aşchii diverse 
de silex, din care unele patinate, un vârf de lamă puternic patinai şi un 
variat material ceramic după cum urmează :

a) ceramică Noua cât şi un fragment decorat cu împunsături suc
cesive de tip Costişa :

b) material sporadic Hallstatt ;
c) fragmente modelate exclusiv cu mâna. arse neuniform, cu cioburi 

pisate in compoziţie, care s-ar putea data incert în secolele I I— IV  ;
d) ceramică din secolul al IV-lea. dacă nu şi ceva mai timpurie.
Cu totul incert rămâne şi un fragment ceramic, cărămiziu, din pastă 

fină. dar puţin aspru la pipăit (Cucuteni sau veacurile I I— IV  d. H.).
Prima cercetare Dan Gh. Teodor. 1985.

92) Punct locuit Hallstatt (? ) sau La Tone (?), Săntana de Mureş 
şi de ev mediu (sec. X IV — X V )

La circa 250 m de punctul anterior şi la aproxim ativ 100 m S de 
staţia CFR Pârteşti. pe aceeaşi formă de teren, alături de chirpic s-au 
identificat :

a) fragmente ceramice atipice pentru o atribuire cronologică certă 
(Hallstatt, La Tene sau măcar parţial de sec. IV  d. H., când persistau 
forme de vase modelate exclusiv cu mâna) ;

sî Toponimul, care denumeşte în acelaşi timp şi extremitatea estică a satului, 
este important deoarece aici, datorită atestărilor documentare medievale, bene
ficiind dc bune condiţii de vieţuire (teren în uşoară pantă spre sud. apropierea Solo- 
neţului, sol fertil) a existat vechea curte a lui ..Dieniş".
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b) materiale ceramice din pastă zgrunţuroasă de sec. IV  d. H., unde 
se mai poate adăuga incert un fragment cărămiziu din pastă fină (C u
cuteni ? ) ;

c) ceramică fragmentară cu aspect destul de grosier databilă în
cursul sec. X IV  sau, cel mai târziu, la începutul celui u rm ător53.

93) Descoperiri incerte din secolele V — VI I  (necartat)

în  apropierea confluenţei Soloneţului cu Vârvata. in locul numit de 
localnici „Moara la Vârvata** (probabil „Dealul M orii“ —  n.n.) s-a sem
nalat alături de ceramică medievală şi material databil incert in cursul 
veacurilor V — V I I rA.

94) Aşezare forti f icată (?)  Cucuteni şi H a lls ta tt55

Pe marginea unui platou înalt din apropierea cătunului Vârvata, 
numit de săteni nu întâmplător ..Cetăţica", s-au descoperit alături de
bucăţi masive de lut ars, mai ales pe marginea sa de vest şi sud, o can
titate considerabilă de ceramică Cucuteni B şi Hallstatt (inclusiv cu de
cor realizat din caneluri. arsă la negru). Materialul litic este reprezentat 
de aşchii atipice din silex de Prut. de una masivă din şist negru de Audia 
şi de un toporaş de mână eneolitic de formă trapezoidală. din marnă cal- 
caroasă şlefuită.

In observaţiile de teren nu s-au putut sesiza cu siguranţă urme ev i
dente ale unor amenajări antropice cu scop defensiv, cu excepţia margi
nii estice, care asigură şi calea du acces cea mai lesnicioasă, unde ar 
fi putut exista în acest scop unele excavări de şanţuri de mult nivelate.

Din acest punct, unde in perioada interbelică Emil Săhleanu a între
prins săpături cu caracter de sondaj 50, provine întâmplător un topor celt, 
păstrat iniţial in colecţia particulară a învăţătorului Dressler şi ulterior 
dispărut. Prin trăsăturile sale, piesa se poate încadra cronologic în H all- 
statt-u l tim puriu , cel mai probabil in H.B.. 57

95) Punct locu it (? ) medieval

In extrem itatea de N -V  a satului Deleni. in locul numit „P e  Ba- 
ranca", alături de rare fragmente de chirpic s-a descoperit sporadic şi 
un material ceramic fragmentar din perioada veacurilor X V I— X V III.

M Cu alte ocazii perieghetice. s-a identificat şi datat aici material ceramic 
încadrabil in veacurile XTII (incert) — X V I (V. Butnaru, Depresiunea Cacica — 
Costăna in  lumina descoperirilor arheologice de suprafaţă şi documentelor scrise, 
in epoca, feudală, p. 26, lucrare de licenţă in manuscris, Bucureşti, 1981).

M Ibidem. p. 23.
55 Punctul arheologic aparţine localităţii Vârvata. L-am prezentat aici in

text, ca şi următorul, pe criteriul unei anumite succesiuni teritoriale de pre
zentare.

M Em. Săhleanu, Săpăturile neolitice in Ilişeşli, judeţul Suceava, comu
nicare la Congresul de arheologie şi numismatică, Cernăuţi, 1935 ; cf. şi N. Gră
madă, A l treilea congres de arheologie şi numismatică de la Cernăuţi, in G la
sul Bucovinei, IX , 1935, p. 334.

M. Ignat, Noi descoperiri de piese de bronz in zona Sucevei, în Suceava. 
X X , 1993, p. 357—358.
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96) Descoperiri izolate din perioada de trece snre epoca bronzului, 
sec. IV  d. H. şi X V — X V I

Revenind pe terasa principală a Soloneţu lu i in extrem itatea vestică 
a tarlalei „In tre Case“ , la o depărtare de aproxim ativ 400 m. S-E de 
construcţiile fostei ferme zootehnice din Pârteşti, a fost descoperită 
partea superioară a unui toporaş cioplit din şist negru de Audia, câteva 
aşchii atipice de silex de Prut, un număr redus de fragmente din pastă 
„cim ent11 aparţinând culturii Săntana de Mureş şi a lte câteva medievale.

97) Punct locuit Săntana de Mureş

La circa 100 m nord de podul de cale ferată amenajat peste micul 
pârâu Tinoasa. pe ambele sale maluri, dar mai ales pe cel stâng, alături 
de mici bucăţi de chirpic s-a observat prezenţa a diverse fragmente 
ceramice din pastă fină şi zgrunţuroasă tipice veacului al IV -lea  d. H.

98) Punct locuit neolitic  (? ) ; aşezări Hallstatt, Săntana de Mureş şi 
veche vatră de sal ; vestigii incerte din sec. V — VI I

Cercetarea terenurilor denumite generic sugestiv „Sălişte“ , a dus la 
câteva observaţii : materialele descoperite aici —  exceptând un frag
ment de vârf de săgeată din silex, nefinisat, un bulgăraş de menilit (?) 
cu urme de cioplire, un fragment ceramic cenuşiu având pleavă în com
poziţie şi mai multe bucăţi de perele de vase din prima epocă a fieru
lu i^—  aparţin veacurilor IV  d.H. (unde includtvn şi un fragment de 
amforă de import decbrată cu o dispunere de caneluri largi) şi X IV — X V I.

In extremitatea nordică a acestei zone se mai păstrează şi astăzi o 
cruce din piatră indicând —  după unii —  vechea amplasare a bisericii 
medievale şi a cimitirului satului —  după a lţii —  un loc de sobor, 
sau —  după noi —  poate amândouă. Notabilă este şi observaţia că o 
anumită densitate de ceramică medievală se grupează la circa 150 m sud 
de cruce, în vreme ce în imediata sa apropiere s-a descoperii material 
ceramic probabil din Hallstatt.

!Cu aproape trei decenii în urmă, săpându-se pentru fundaţiile gra j
durilor CAP. s-a găsit, la o adâncime de aproxim ativ 2 m. ceramică ve 
che, care după descrierea unor martori oculari s-a considerat că a  apar
ţinut- unor vase dintr-un mormânt de incineraţie. 5S.

In urma unor mai vechi recunoaşteri perieghetice, in acest lpc s-au 
descoperit şi unele fragmente ceramice datate cu incertitudine în cursul 
veacurilor V — V II 5!).

Prima cercetare, Dan Gh. Teodor, 1965.

99) Mormânt, medieval ; descoperire numismatică

Nu ştim Sn ce măsură descoperirea făcută de săteanul Lungu Ion, in 
1952, aparţine efectiv unei necropole medievale. Este vorba de terenul

58 Consideraţie discutabilă ţinând cont de adâncimea descoperirii (cf. Ilie 
Tabrea, Monografia comunei Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, manuscris dac
tilografiat, p. 2). Informaţia a fost preluată tot de aici probabil de către Ilie Dan, 
1n op. cit-, p. 63 şi idem. Contribuţii la istoria lim b ii române, Iaşi. 1983, p. 152.

V. Butnaru, op. cit., p. 26.
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plasat între casa celui menţionat şi cea a lui Andronic Eleonora fi01 unde 
se întinde actualmente grădina numită „Râpa la N ich ifor Lungu“ . In 
ruptura terenului de aici, încercându-se o nivelare, au apărut oseminte 
omeneşti provenite de la o înhumată, doi cercei din bronz şi o monedă 
din argint. Piesa numismatică —  asupra căreia nu insistăm —  este un 
dirheim binecunoscut specialiştilor, fiind prima dată publicat de Octa- 
vian Iliescu f*1. In schimb aici ne propunem o descriere exactă a pieselor 
de podoabă C2. Cerceii au fost realizaţi dintr-o sârmă de bronz în formă 
ovală, pe care stăteau fixate distanţat câte trei sfere din foiţă de acelaşi 
metal, ornamentate fiecare cu câte trei nervuri paralele în relief, dis
puse vertical.

100) Punct U)cuit neo litic  ( ? ) ;  aşezare Noua, La T£ne(? )  ; punct 
locuit medieval

Pe tarlaua numită „Balan“ , plasată pe marginea terasei de pe par
tea stângă a pârâului Hinata (sau Ihnata) alături de bucăţi de chirpic 
a apărut un bogat material arheologic, după cum urmează :

a) câteva fragmente ceramice neolitice (?) aparţinând culturii Cucu
teni sau cu ltu rii ceram icii lin iare ;

b) două nuolee de silex, aşchii diverse de silex şi de gresie silicioasă 
cu glauconit şi —  în sfârşit —  ceramică tipică Noua ;

c) ceramică modelată cu mâna, cu cioburi pisate în compoziţie şi 
arsă oxidaţii incomplet ce a r putea aparţine celei de a doua epoci a 
fierului :

d) materiale ceramice databile în perioada veacurilor X IV — X V I, 
unde cele mai timpurii sunt asemănătoare celor de la Lunca-Dorohoi ca. 
în  cadrul acestui material se disting mai multe fragmente de torţi „în 
ghirlandă11.

Aşezarea din epoca bronzului pare să fi fost destul de întinsă, de-a 
lungul terasei afluentului Soloneţului, pe o lungime de peste 200 metri.

101) Descoperire izolată Cucuteni ; punct locuit Noua

La aproxim ativ 600 metri N -V  de punctul anterior, pe aceeaşi terasă 
superioară a Hinatei, în locul numit „La Carpeni" (malul drept al izvo
rului Holbărie), apar fragmente atip ice din silex de Prut şi în cantitate 
redusă fragmente ceramice corodate de aspect Noua. Menţionăm aici şi 
faptul că până acum nu s-a descoperit chirpic —  fapt considerat de noi

m Interesant este şi faptul că după mărturisirea sătencei, cu ocazia supării 
fundaţiei casei sale s-ar fi găsit şi acolo oase omeneşti.

111 O. Iliescu, însemnări privitoare la descoperiri monetare, în SCN, voi. I, 
1957, p. 463 şi idem, Monede tătăreşti din secolele X I I —X IV  găsite pe terito 
riu l H.P.H., in SCN, 111. 1960, p. 268—269, unde dirhemul apare ca emis de Tuia 
Buga, în realitate el fiind bătut la Saq£i (= Isaccea ) în timpul lui Nogai (cf. 
V. Spinei, Realităţi etnice şi poliiice in Moldova meridională in secolele X — X III. 
liomăni şi turanici. Iaşi, 1985, p. 115).

62 Informaţii de la I. Lungu, autorul descoperirilor, căruia ii mulţumim şi 
acum pentru amabilitate. A lte oseminte omeneşti au apărut in locul „Moara lui 
Bogdan", în malul Soloneţului, după viituri.

61 Cf. nota 22.
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doar o întâmplare —  precum şi pe cel că aici a mai fost descoperit un 
fragment ceramic din pastă fină cărămizie de factură cuculeniană.

A lte  vestigii databile în bronzul târziu se pare că reapar pe aceeaşi 
formă de teren la o depărtare de aproape 200 m nord, cercetarea de teren 
fiind însă mereu îngreunată de faptul că aici nu s-a arat mulţi anH de-a 
rândul.

102) Punct locu it (? ) Noua

La poalele dealului Gherman, pe suprafaţa unor terasări efectuate 
mecanic, s-au identificat aşchii atipice din silex şi câteva fragmente slab 
conservate, care se pot atribui culturii Noua.

103) M orm in te tumulare

Pe vârful dealului Gherman există o movilă de dimensiuni consi
derabile (I =  1,50 m ; D - -  16 m), pe care s-a fixat construcţia de lemn 
a unui punct trigonometric. La circa 20 m N -V  de aici se mai poate 
observa încă un astfel de tumul dar de dimensiuni mult mai reduse.

104) Descoperire izolată incertă —  punct necartat

Ajungând în dreptul punctului cu numărul 100, însă pe malul drept 
a l Hinatei, pe lotul din spatele casei lui Todos Mircea. a fost descoperit 
un fragment de buză de oală, ars oxidant incomplet, din pastă fină şi cu 
cioburi fin  pisate in compoziţie, care se poate atribui fie  Hallstatt-u\ui, 
fie  culturii Poieneşti-Lukaşovka.

105) Descoperire izolată a cu ltu rii ceram icii liniare (? ) : punct locuit 
Cucuteni : descoperiri izolate din secolele î l — I V  d.H.

Pe botul de deal aflat pe partea dreaptă a pârâului menţionat, în 
apropierea drumului judeţean spre Cacica, pe ogoarele din spatele casei 
lui Ilie  Lazarovici s-au descoperit, alături de bulgăraşi de lut ars, un 
fragment ceramic din pastă cenuşie închis având în componenţă pleavă 
şi cioburi destul de fin pisate, o aşchie atipică din silex de Prut, mai 
multe fragmente de vase din pastă cărămizie, moale, fără urme de pic
tură (Cucuteni) şi un fragment de perete şi un altul inelar, ambele mo
delate la roată dintr-o pastă fină cenuşie (sec. I I— IV).

106) Descoperiri izolate Noua, Hallstatt şi Săntana de Mureş

La circa 150 m S-V de punctul anterior, din nou pe cea de-a treia 
terasă a Soloneţului, care de a ltfe l a oferit cercetării cele mai multe si- 
turi arheologice în partea vestică a localităţii, pe lotul lui Gh. Bondar, 
teren în înclinaţie naturală minimă, s-au descoperit doar câteva frag
mente ceramice care se pot atribui culturilor inai sus amintite.
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107) Descoperire izolată neolitică (? ) : aşezare Noua şi punct lo 
cuit (? ), Săntana de Mureş

Pe pantele line şi însorite ale terenului numit „Sesia Pop ii“ , în drep
tul noii unităţi de producţie a salinei Cacica, alături de fragmente de 
chirpic, s-a identificat un relativ bogat material ceramic Hallstatt (in
clusiv ceramică neagră, lustruită la exterior). Adăugăm aici şi un frag
ment cenuşiu, zgrunţuros, din secolul IV  d.H., cât şi o aşchie trifaţetată, 
cu aspect frontal de lamă, dintr-o rocă densă de culoare crem.

108) Descoperiri incerte  —  necartate

In anul 1890, prin săparea unei fântâni la şcoala care funcţiona pe 
atunci undeva la poalele dealului Runcu s-ar fi  găsit, 1a o adâncime de 
câţiva metri, o lespede mare de piatră purtând urme evidente de arsură 
şi cenuşă. în ceea ce ne priveşte ne exprimăm mari rezerve în a< con
sidera —  aşa cum s-a făcut iniţial — că avem  de-a face cu o „vatră 
preistorică

Cu mulţi ani în urmă, după alunecări de teren, în partea de S -V  a 
satului Pârteşti, la ieşirea din localitate a „Drumului la Zamca“ , s-ar fi 
descoperit „ h â rb u r ile s p e z i de piatră şi vase de aur M.

M Pârteştii de Jos — O aşezare din Ţara de Sus (scurtă monografie), p. 2, 
manuscris anonim dactilografiat, multiplicat şi difuzat cu ocazia centenarului 
şcolii din localitate (august 1975), informaţie preluată fără trim itere şi do Ilie 
Dan in Toponim ie şi continuitate..., p. 63 Pentru cea de-a doua descoperire, 
V. Butnaru, Depresiunea Cacica — Costâna..., p. 63.
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3 5. C O M U NA CAC ICA

Satul Cacica

- 109) Descoperire izolată din neolitic

Pe terenul versantului de N -V  a l dealului Zamca, în apropierea lo
cului- numit „La  Dochiţa” °5, pe un lot arabil cu sol galben de pădure, au 
fost descoperite două fragmente de silex negricios de Prut, dintre care 
unul reprezintă un vârf de lamă cu „encoche*1 (?).

110) Punct locuit sporadic (? ) Noua

La marginea de N -V  a poalelor aceluiaşi deal, pe un mic platou ter
minat cu o mare ruptură de teren produsă de erodarea continuă a ape
lor pârâului Blândeţ („Râpa lui Rezneac11), s-au descoperit :

—  o aşchie plată de silex maroniu ;
—  mai multe fragmente ceramice având în  componenţă nisip cu 

bobul mare şi cioburi pisate, care se pot atribui cel mai sigur culturii 
Noua. Nu s-au putut semnala până în prezent bucăţi de chirpic.

111) Vestig ii izolate din secolele IV  d. H. şi X I I I — X7V

Pe terasa superioară a pârâului Blândeţ (ogorul lui Andronic A . A n 
ton), în pământul răscolit mecanic pentru o nivelare, s-au identificat 
două fragmente ceramice din pastă zgrunţuroasă, arse secundar şi 
un altufy cu un conţinut nisipos, ars spre un cărămiziu-maroniu şi având 
reliefat după toate aparenţele un decor multiliniar „în va l“ (sec. X I I I—  
X IV ).

112) Descoperiri medievale (sec. X V — X V I I I I )  —  metoh mănăstiresc 
dispărut

In zona confluenţei Blândeţului cu afluentul său de stânga, pârâul 
Dulcea, pe terenul terasei Blândeţului, care aici prezintă aproape un con
tur triunghiular, în locul numit nu întâmplător „Călugăriţa", apar

05 Numit astfel după proprietarul uneia dintre casele care au format aici, 
sub pădure, până în vremea primului război mondial, un mic cut.
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cu totul sporadic resturi de cărămidă, bucăţi de pietre cioplite şi cera
mică ce se poate data în veacurile X V — X V II. Cele mai târzii fragmente 
sunt cele din caolin pictat cu dungi de vopsea cărămizie. Notabilă este 
şi descoperirea aici a unui tipar de piatră de turnat aplice ornamentale, 
databil în secolele X V I— X V II I  (pl. VII/3).

Tradiţia locală menţionează că aici a fiinţat un lăcaş monahal. Por
nind de la unele tentaţii, materiale, în perioada interbelică, proprietarul 
terenului de atunci, Ion Parascan, a făcut sondaje prin săpături, prilej 
cu care a descoperit oase omeneşti (morminte ?), oase de animale do
mestice cât şi resturi de ceramică menajeră 6G.

113) Punct locuit eneolitic, din epoca de tranziţie (? ) şi epoca bron
zulu i ; descoperire izolată, incertă sec. IV  d.H.

Cu circa 150 m mai spre vest, pe terasa pârâului Dulcea, în lotu
rile sătenilor, a apărut un material ceramic redus cantitativ, slab con
servat şi destul de atipic, după cum urmează 07 ;

—  un fragment ceramic cucutenian din pastă fină ;
—  fragment de lamă de silex, fără retuşe materiale ;
—  ceramică arsă inegal şi incomplet, modelată numai cu mâna, cu 

cioburi pisate (un exem plar cu microprundiş pisat —  sigur N o u a ) ;
—  un fragment din pastă nisipoasă atribuit încert sec. IV  d.H.

114) Centru neo litic  de exploatare a s ă r ii;  vestig ii din prioada de 
tranziţie spre spoca broznului, din Hallstatt (in certe ) şi din 
evul mediu

în faţa puţului minei de la salina din localitate, în solul straturilor 
de flo ri a je aleii principale, cât şi în terenul arabil de dincolo de gardul 
întreprinderii, apare un deosebit de bogat material ceramic, de cele 
mai multe ori aparţinând unor vase de tip „brichetaje", asociate după 
cât se pare cu ceramică Cucuteni B. Aceste descoperiri, de o importanţă 
aparte pentru eneoliticul din România, demonstrează că apa sărată a 
unui izvor de aici se folosea —  prin fierbere în aceste vase ceramice de 
folosinţă unică —  la obţinerea unor form e conice de sare recristali- 
zată, mult mai lesnicios de ti'ansportat şi comercializat °8. Notabilă 
este şi prezenţa, destul de frecventă, a speciei ceramice Cucuteni C, cât 
şi a unor fragmente care s-ar putea data, incert, în  perioada de tranziţie

06 Informaţie de la economist Anton A . Andronic, martor ocular al acestor 
săpături. Tiparul de turnat aplice este inventariat cu nr. E/5050 la Muzeul Na
tional al Bucovinei. Persoane vârstnice, de mult decedate, povesteau că într-o 
vreme aici se mai păstrase o livadă îmbătrânită cu pomi fructiferi.

67 Legăm de realităţile acestui habitat şi unele descoperiri mai vechi. Cu 
ocazia unei recunoaşteri de teren din anul 1966, N. Gostar şi M. Ignat au recu
perat de la un sătean din Pârteştii de Jos un topor de silex, care fusese găsit 
mai sus de fântâna de slatină de pe cursul superior al Blândeţului. Ulterior piesa 
a ajuns în colecţiile Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol“ din 
laşi (informaţii M. Ignat).

M M. Andronic, Cacica —  un punct neolitic de exploatare a sării, în SC/VA, 
2, 40, 1989, p. 171— 177.

5 — Anuorul de Suceava
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spre epoca bronzului şi în prima parte a epocii fie ru lu i6&. Adăugăm aici 
şi câteva fragmente din veacurile X V I— X V II I  (fragment de pahar şi 
fragment de caolin).

Pe ogorul din spatele gospodăriei ing. Cojocaru Călin (punct necar
tat. ],a circa 600 m de salină, pe panta terenului a fla t pe s^tânga pârâului 
Cacica), cât şi în ogorul a flat între două mici izvoare ce se unesc pentru 
a se vărsa în Blândeţ —  punct cartat 115 A, s-au mai descoperit câte un 
fragment de fund de brichetaj. In punctul din urmă a mai apărut şi 
o aşchie de silex, putând să rezerve în viitor şi descoperirea altor ves
tigii (punct locuit ?).

115) Descoperire izolată de ceramică liniară (?), punct locuit Noua

P e  terenul agricol în pantă spre malul stâng a l pârâului Cacica, aflat 
în dreptul gurii uliţei cimitirului, care porneşte a ici din drumul princi
pal. s-a descoperit o cantitate apreciabilă de ceramică ce se poate în
cadra în epoca bronzului (deocamdată nu şi chirpic !), o aşchie masivă, 
atipică, din silex maroniu deschis şi un fragment ceramic neolitic, ce
nuşiu, cu nisip şi pleavă ca ingrediente.

116) Aşezare Noua, din Hallstatt şi din secolele V I I — I X
în  arătura ogoarelor plasate la poalele estice ale dealului numit 

sugestiv „Tro ian“ , situat în interfluviul dintre Soloneţ şi Blândeţ, ală
turi de bulgăraşii de chirpic s-au găsit :

—  aşchii atip ice de silex (unele puternic patinate), două lame de 
dimensiuni mici cu retuşe marginale, din silex de Prut. şi ceramică Noua ;

—  câteva fragmente, dintre care unul tipic prin suprafaţa sa exte
rioară lustruită şi neagră din prima perioadă a epocii fierului ;

—  câteva fragmente din veacurile V I I— IX  (cioburi pisate în com
ponenţă, ardere oxidantă incompletă, unele modelate probabil la roată, 
buză decorată cu alveolări. perete de oală borcan cu decor alternativ din 
benzi de lin ii orizontale şi vălurite, dintre care major,itatea s-au desco
perit grupat alături de bucăţi de lut ars provenind cu certitudine de la 
o locuinţă (pl. VI/8— 11)).

Cercetarea de teren de aici din 1965. efectuată de N icolae Gostar şi 
M ircea Ignat din cauza vegetaţiei destul de evoluate, nu a dus la nici o 
descoperire70. Nu excludem posibilitatea ca pe viitor să se identifice 
aici şi material litic paleolitic.

117) Vestigii neolitice izolate, punct locuit Noua, Hallstatt şi din 
secolul al IV -lea  d.H.

Reluând cercetarea pe terasa înaltă din stânga Soloneţului. s-au 
identificat în dreptul fabricii de cherestea din localitate, alături de chir
pic în cantitate sporadică, următoarele materiale :

03 Ibidem, p. 174. In cursul verii anului 1995, in acest punct, mai precis în 
spatele clădirii arhivei salinei, s-a efectuat un sondaj arheologic care, alături de 
vestigiile de epocă austriacă, a identificat urmele de incendiere ale unei con
strucţii de suprafaţă cucuteniene şi un numeros material ceramic provenind de 
la spargerea intenţionată a brichetajelor (sondaj inedit).

M. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea va lurilor de pamănl din spafiul est- 
carpatic — Valul din Bucovina, in Suceava, X I—X II, 1984— 1985, p. 102.
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—  fragment ceramic masiv, ars la cenuşiu închis, cu cioburi pisate 
şi pleavă ca ingrediente, încadrabil în specia grosieră a ceramicii liniare ;

—  un bulgăre de şist negru de Audia prelucrat sumar prin cioplire 
care se poate asocia cu un fragment ceramic din pastă fină Cucuteni 
sau cu unele fragmente Noua ;

—  un singur fragment din Hallstatt şi un altul din pastă fină cenu
şie (secolele I I— IV ).

Şi aici, ca şi în a lte situaţii, deşi s-au efectuat reveniri succesive, 
neavând suficient material identificat, nu putem să fim  siguri că exact 
în  acest ioc s-a locuit efectiv  în toate epocile la care s-au făcut mai sus 
referiri.

118) Puncte locuite Noua şi Săntana de Mureş ; descoperire izolată 
Hallstatt

Pe  aceeaşi terasă înaltă a Soloneţului, începând din dreptul staţiei
C.F.R. Cacica şi terminând cu marginea terasei peste care urcă drumul 
comunal spre Botoşana s-au descoperit, alături de rare bucăţi de chirpic:

—  aşchii şi vârfu ri de lame de silex de Prut şi sporadic ceramică 
ce se poate include culturii Noua ;

—  un fragment ccramic datat sigur în Hallstatt ;
—  rare fragmente ceramice din pastă fină şi zgrunţuroasă de secol 

IV  d. H.

119) Descoperiri întâmplătoare din neolitic şi epoca bronzului 
(necartat)

Cu diverse ocazii, de-a lungul timpului, pe arealul localităţii 
s-au semnalat descoperiri de unelte din piatră, despre care insă 
ne lipsesc date suplim entare71. Câteva informaţii în plus ni se 
dau pentru „un ciocan perforat din d iorit“ , găsit fragmentar, de 
„ 5— 7 centimetri lungime*, care se păstra la data menţionării în colec
ţia Societăţii antropologice din Viena la nr. inv. 15 092 Pe de altă 
parte, nu ştim în ce măsură se referă la aceste semnalări monografia lui
V. Săhleanu, când se afirm ă că la sfârşitul veacului a l X lX -lea  (ca şi de 
a ltfel în anii 1938— 1940) s-au descoperit diverse unelte din piatră şi 
„pumnale de corn“ 73. Descoperiri sim ilare s-au mai făcut şi imediat 
după anul 1960, cât şi în 1966 74.

în prezent se cunosc încă două astfel de piese : topor neolitic din 
şist silicios sau diorit, descoperit pe dealul Rodină (loc —  Imaşul Rodinii), 
în colecţia şcolii din Pârteştii de Jos (cf. pl. 111/14) şi topor miniatural

71 J. S/.ombathy, Die Osterreichisch-ungarische Monarchie in  W ort und Bild, 
Bukowina, Wien, 899, p. 52 ; • * *, Herzogthum Bukowina in W ort und Bild, 1882, 
Wien. p. 52 ; D. Olinescu, Charta archeologică a Bucovinei, în BSRG, XV , 1891, 
irlm. I— II, p. 77.

7i R. F. Kaindl, Die Antropologische Gesellschaft in  W ien ihren Verhâltnisse 
zur Bukowina, în JBLM, Czernowitz, 1893, p. 73.

73 V. Săhleanu, Din trecutul salinei şi comunei Cacica, mss. dactilografiat, 1939, 
p. 1. Unele dintre piesele descoperite înainte de 1918, se pare că provin din zona 
pârâului Dulcea (idem, informaţie orală).

7< Pârteştii de Jos..., p. 8, care menţionează astfel de descoperiri întâmplă
toare şi pentru arealul satului Pârteştii de Sus.
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neolitic din gresie silicioasă descoperit pe arealul Cacicăi (informaţii 
prof. P. Spânu .care îl şi deţine ; cf. pl. 111/10).

Satul Pârteştii dc Sus

120) Puncte locuite Hallstatt şi Săntana de Mureş (inclusiv desco
perire monetară)

La peste 150 m N -V  de partea terminală a ultimei zone arheologice 
menţionate (punct 118), pe aceeaşi margine de terasă, reapar vestigii 
databile în secolul al IV -lea  d. H. Cantitatea precumpănitoare de cera
mică modelată exclusiv cu mâna, cu cioburi pisate şi arsă oxidant in
complet, răspândită cu anumite densităţi pe acest sector al terasei, cât 
şi un fragment tipic, ne face să considerăm o mare parte a materialului 
ca aparţinând H allsta tt-ului. In cadrul unei grupări modeste de cera
mică Săntana de Mureş şi chirpic —  aflată la circa 100 m N-E  de sediul 
primăriei —  care a aparţinut cu probabilitate unei locuinţe de suprafaţă, 
a fost descoperit cu ocazia, perieghezelor noastre un denar, se pare un 
fals de epocă, purtând chipul lui Antonius P iu s75 (punct necartat).

121) Descoperire izolată d in secolele X I — X I I I

P e  partea dreaptă a Soloneţului, în dreptul micii întreprinderi de 
brânzeturi din localitate, cu prile ju l unei surpări de teren petrecută în 
anul 1961, a fost descoperit un topor de fier, menţionat eronat de pro
prietar ca fiind de „factură geto-dacică“ 7fi. în realitate este vorba des
pre un topor cu aripioare laterale la muchie, cu tăişul şi lama îngustă, 
folosit mai ales ca topor de luptă în perioada veacurilor X I— X I I I 77 (pl. 
VII/2).

122) Punct locuit C u cu ten i; punct locuit în perioada de tranziţie 
sau epoca bronzului

După circa 150 m N -V  de ultimele case din sat, pe marginea terasei 
de la nivelul şoselei spre Solea, alături de chirpic, s-au descoperit :

—  o aşchie atipică de şist negru de Audia ;
—  două fragmente ceramice fine cucuteniene ;
—  câteva fragmente arse la nuanţe cenuşii negricioase, cu cioburi 

dar şi microprundiş pisat.

123) Aşezare C u cu ten i; aşezare din perioada de tranziţie (? )

La circa 1 km N -V  de marginea localităţilor şi la circa 150 m V  de 
o fântână părăsită şi de o cruce din beton, ambele plasate la marginea

75 M. Andronic, N oi descoperiri..., p. 40, Determinare făcută de autor: RIC, 
U I, 39, nr. 111 (b) ; A.D. 143— 144(?), 2,05 g. Inventariat ia muzeul Naţional al 
Bucovinei, cu nr. MC/3396.

N.‘ Ccjpcpru, Pârteştii de Sus. o aşezare din Bucovina, Bucureşti, 1980, p. 18.
77 V. Spinei, Moldova in secolele X I— X IV , 1982, p. 103.
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aceleiaşi căi rutiere, pe aceeaşi formă de teren ca mai înainte, au fost 
identificate urme materiale constând în pământ ars de la 'ce l puţin şase 
locuinţe. Ceramica, slab conservată, fără urme de pictură, este de tipul 
ceramicii cucuteniene fine şi grosiere (cu cioburi neglijent pisate). La 
acestea se adaugă un număr de fragmente ceramice, arse reducător la 
d iferite  nuanţe de cenuşiu închis, cu cioburi destul de fin pisate, în 
compoziţie, cât şi mai multe aşchii atip ice de silex de; Prut (una din 
silex maroniu-roşcat) şi un gratoar pe vârf de lamă, ce păstrează cor
texul. Dintre aşchii, două poartă semne evidente de patinare.

124) M orm in te  tumulare (epoca bronzului ?)

Revenind spre lim itele nordice ale satului, în faţa casei lui Gh. Sah- 
lean, în dreapta drumului ce duce la Botoşana, în apropierea unor stâlpi 
ai reţelei electrice, se pot observa doi tumuli mult aplatizaţi :

T t : I =  0,50 m T 2 : I  =  0,25 m

D =  20 m D — 14 m

Nu departe de aici. pe locul numit „Imaşul Rodinii1*, a fost desco
perit într-o ravenă toporul naviform, de mici dimensiuni, dintr-o rocă 
dură cu pigmentaţie fină gri deschis şi albastru-verzui la care ne-am 
referit la punctul 119 w.

125) Aşezare Cucuteni şi descopenre izolată din perioada 
de tranziţie

P e Marginea terasei de pe partea dreaptă a pârâului Racova (zis 
şi „H inata“ sau „Ihnata“ ), la aproxim ativ 150 m la sud de Pârâul lui 
Manole, s-au descoperit, urme de lut ars provenind de la mai multe lo
cuinţe. Materialul recuperat aici este de cantitate şi calitate modestă 
(pastă fină şi grosieră tipice culturii Cucuteni, îără  urme de pictură). 
Se mai pot adăuga de asemeni, câteva aşchii de silex de Prut şi de şist 
negru de Audia.

In apropiere, cu ocazia săpării fundaţiei unui stâlp pentru energia 
electrică, cu mulţi ani in urmă s-a descoperit un topor din silex albicios, 
cu jumătatea tăişului şlefuită, iar cu restul finisat prin ciopliri succesive. 
Piesa se păstrează în cadrul colecţiei muzeului sătesc din Botoşana79.

126) Necropolă tumulară (datare incertă )

Pe culmea dealului Rodina, în spatele pădurii Tonog, pe o lungime 
de multe sute de metri, se înşiruie de la N -V  la S-E şase m ovile fune
rare (pl. VIII/1) :

T| : I =  0,55 m Este plasat pe lotul lui N ichitoi Petru. Dru-
D =  20 m mul de ţară ce străbate coama dealului spre

Racova trece pe o margine a mantalei sale.

78 Informaţie prof. Gr Straton din localitate.
79 Informaţie prof. V. Boca din Botoşana.
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T2 : I  =  0,65 m 
D =  18 m

pe lotul lui Ion Ciornei.

T3 : I =  1,20 m 
D =  20 m

pe lotul lui Vasile Finiş.

T« : I =  1,20 m 
iD =  22 m

pe lotul lui Ion Ciornei.

T5 : I =  0,80 m 
D =  20 m

pe lotul lui Creţu Gheorghe.

T fi : I =  0,25 m 
D =  15 m

tumul incert, foarte aplatizat, 
imaş.

* *
*

3.6 TE R ITO R IU L  SU B U R BAN  SOLCA 

(PO IE N I şi R A C O V A )

Satul Poieni-Solca

127) Aşezare Cucuteni şi. descoperire izolată Hallstatt (? )

Pe marginea nordică a platoului plasat între pârâul Racova şi cel al 
Satului Poieni, în zona casei lui Leşanu Paraschiva (tarla „Pă rţi"), s-au 
identificat urmele a cel puţin şase locuinţe cucuteniene, la care se 
adaugă, împrăştiate pe o suprafaţă destul de mare, materiale ceramice 
din pastă fină şi „de bucătărie” , toate însă fără să prezinte urme de 
pictură. Ca material litic, s-a descoperit doar o singură aşchie de silex 
cenuşiu-negricios.

Cu totul izolat, cu aceeaşi ocazie, a mai apărut şi un fragment ce
ramic negru, cu cioburi pisate în compoziţie, de aspect mozaicat, apar
ţinând probabil H allstatt-ului.

128) Aşezare Noua

Peste apa pârâului Hinata, numită încă aici in amonte de localnici 
..Racova", pe marginea unei terase inalte (tarla ,,Poderei“ ), au apărut în 
urma arăturilor, urme de chirpic şi ceramică precar conservată (mode
lare exclusiv cu mâna, cioburi pisate ca ingrediente, arderi inegale şi 
incomplete), la care se includ şi câteva exemplare tipice culturii Noua. 
Alăturăm acestui inventar $i unele aşchii atipice de menilit (?) şi silex, 
cât şi un fragment de lamă. neretuşatâ. de silex sticlos de Prut, ne- 
patinat.

129) Descoperiri irolate (incerte  cronologic)

Pe marginea terasei pârâului satului Poieni, la circa 80 m est de 
biserica localităţii, a fost descoperită o aşchie din silex de Prut. puter
nic patinat (paleolitic ?).

O alta. cu păstrare parţială a cortexului şi puternic incinerată, a 
fost identificată la circa 100 m N -V  de clădirea şcolii (punct necartat).

130) Descoperire izolată (perioada de tranziţie spre epoca bronzului)

Pe aceeaşi formă de teren, la o distanţă de circa 80 m E-SE de 
scoală, a fost descoperit intr-o grădină cu sol arat un toporaş trapezoidal 
din silex maroniu-albicios, cu suprafeţe cioplite în cea mai mare parte, 
exceptând porţiunea dinspre tăiş (pl. IV/5).
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131) Necropolă tumulară (datare incertă)

In zona de hotar dintre localitatea si comuna Arbore, pe Dealul 
Lupului (tarla „Obcină"), la circa 400 m S-E de lim ita pădurii sătenilor 
din Cajvana, s-au identificat cel puţin şase m ovile funerare (pl. VIII/3).

T j : I  =  0,25 m T« : I =  0,40 m
D =  12 m D =  16 m

T 2 : I =■= 0,20 m T 5 : I =  0,55m
D =  9 m D =  20 m

T 3 I =  0,40 m T e : I =  0,30 m
D =  20 m D =  12 m

La acestea s-ar mai putea adăuga un număr de trei astfel de ame
najări antropice, dispuse la câţiva zeci de metri sud de T 5 şi T6, incerte 
însă tocmai din cauza dimensiunilor deosebit de modeste sub care —  
eventual —  s-au putut conserva. Notabilă este şi informaţia că în apro
pierea lui T 5 s-a descoperit o aşchie de silex de Prut.

Satul Racova

132) M ovile  funerare (epoca bronzului ?)

Pe tarlaua „Obcioara", între colţul de sus al pădurii cu acelaşi nume 
şi drumul judeţean spre Solea, se mai pot observa trei tumuli :

T, : I =  0,45 m 
D =  12 m

T 2 şi T 3 sunt extrem  de mult aplatizaţi, de dimensiuni mai mici, 
alăturaţi şi se pot delim ita în primul rând datorită diferenţei cromatice 
a pământului mai închis la culoare a mantalelor lor.

La câţiva zeci de m etri N -V  de aici-, în arătură s-au descoperit două 
aşchii de silex de Prut, puternic patinate. Tumulii se pot lega deocam
dată ipotetic de aşezarea Noua de mai jos.

133) Aşezare neolitică (? ) şi din epoca bronzului

La jumătatea distanţei între capătul pădurii Tonog şi şoseaua spre 
Solea, în direcţia N -V , pe malul drept al pârâului Racova, apar împrăş
tiate alături de chirpic aşchii de silex şi fragm ente ceramice sfărâmi
cioase, modelate numai cu mâna, cu cioburi plisate şi arse neomogen 
şi incomplet, între care unele se pot atribui mai sigur epocii bronzului. 
De aici, la circa 150 m de podul şoselei amintite, reapar sporadic ast
fe l de materiale (pe hartă punct 134).

Nu este deloc exclus ca vestigiile de aici să aparţină şi altor epoci. 
Ne referim  în primul rând la câteva fragmente ce au în compoziţie, ală
turi de mici cioburi pisate şi o anumită densitate de urme de pleavă 
(neolitic sau perioada de tranziţie ?).
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în sfârşit, încheiem cu revenirea spre izvoarele Soloneţului, în teri
toriul satului Soloneţu Nou (corn. Cacica).

Satul Soloneţu Nou

135) Aşezare sezonieră paleolitică

Pe o prelungire proeminentă a dealului form at între cursul supe
rior a l Soloneţului şi afluentul său Valea Bună, datorită unor săpături 
făcute în scopul găsirii de lut galben pentru construcţii, s-au descoperit 
unele piese litice care demonstrează că aici, de unde se deschide o 
foarte bună perspectivă asupra celor două văi, din care cea a pârâului 
menţionat este folosită şi astăzi drept culoar de trecere spre bazinul hi
drografic —  şi deci şi valea —  râului Moldova, a existat în paleolitic  
o aşezare sezonieră.

Iată pe scurt prezenţa acestui inventar :
a) gratoar, tip carenat pe lamă masivă (pl. 1/10), din gresie silicioasă ;
b) burin, atipic, din silicolit (pl. 1/12) ;
c) două lame, una având retuşe, din menilit ? (pl. 1/11, 13) ;
d) mai multe fragmente de lame, din silex de Prut sau de Nistru (?) 

şi din unele gresii sfiicioase ;
e) nucleu epuizat din gresie silicioasă ;
f) aşchie de decorticat din silex şi gresie silicioasă ;
tţ) aşchii, deşeuri de cioplice, din silex şi gresie silicioasă.
Pornind de la constatarea că prima piesă este de tip aurignacian — 

restul nefiind edificatoare pentru o datare mai exactă —  acceptăm opi
nia cercetătorului dr. V. Chirica de a plasa acest obiectiv arheologic în 
cadrul Aurignacianului.

Legată cu probabilitate de prezenţa omului preistoric aici, men
ţionăm şi o aşchie din gresie silicioasă descoperită la circa 10 m nord 
de casa lui Hahula Pavel, respectiv, 100 m vest de biserica localităţii 
(punct 136) R0.

137) Descoperiri izolate din neolitic

Pe terenul agricol din zena nord-estică a satului Soloneţu Nou, cu 
ocazia unor lucrări agricole, în urmă cu circa două decenii, a fost găsit 
un topor trapezoidal, dintr-o rocă dură, gălbuie, cu incluziuni' maronii şi 
negricioase S1. Piesa nu a fost finisată. Ceafa a  suferit o distrugere prin 
spargere, iar tăişul nu a ajuns să f ie  şlefu it (pl. II/9). Toporul se poate 
data în neoliticu l tim puriu  (cultura Criş), fio  în eneolitic  (cultura Cucu
ten i). Este interesant de menţionat aici şi faptul că tot pe aceleaşi 
ogoare ale fam iliei amintite, fusese descoperit înainte încă un topor, 
care prin predare la Liceul pedagogic din Suceava, s-a pierdut. După 
descrierea făcută de nepotul descoperitorului, se pare că piesa, perforată, 
era tot de factură neolitică şi că nu avea încă tăişul realizat.

La descoperirea acestor două puncte a participat şi colegul 1. Mareş.
81 Inform aţii de la Zelionca Cazimir, cel care ne-a donat de altfel şi obiectul.
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138) Descoperire izolată (necartată)

Cu ocazia lucrărilor de amenajare a terasamentuluj lin iei de cale 
ferată iniţiate de către administraţia austriacă a Bucovinei, in urma unor 
excavări efectuate între cete două poduri construite după staţia Cacica 
in direcţia Vârfu Dealului, s-ar fi descoperit oseminte omeneşti, care 
au determinat pe cei de atunci să considere că au dat de un vechi cim itir 
sătesc datorat vreunei epidemii S2. Acelaşi autor a notat din cele auzite 
din bătrâni cu multe decenii in urmă. că un muncitor italian, dintre cei 
angajaţi la aceste lucrări, ar fi descoperit o ladă cu monede din metal 
jtreţios, cu care ar fi dispărut încă din prima noapte după această 
întâmplare.

n

V. Cojocaru, Monografia satului Cacica. mss., p. 2.

4. DIN ISTORIA MEDIEVALA A AŞEZĂRILOR RURALE 
DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOLONEŢ

înainte de-a se încerca o reconstituire a evoluţiei peisajului demo
grafic medieval in microzonă, considerăm absolut necesar prezentarea 
sintetică a datelor documentare privitoare la aşezările din acest areal, 
chiar în cantitatea modestă care a putut supravieţui până in contem
poraneitate

4.1. PARHALŢI

Originea numelui satului plasat in apropierea vărsării Soloneţului 
în râul Suceava, este după părerea noastră incertă, nefiind în acelaşi 
timp convinşi că actuala formă uzitată este şi cea iniţială din timpurile 
când aşezarea s-a constituit pe amplasamentul actual 2. Primul său pro
prietar cunoscut, de la începutul veacului al XV-lea, Fădor (Toader) 
Părhâuţeanul. şi-a luat de bună seamă numele de la acest sat, dând 
prenumele său in schimb satului vecin, Todireşti, de care ne vom 
ocupa in scurt timp 3.

1 Deoarece satul Sârgheşti nu este pozitionat in arealul bazinului hidrogra
fic cercetat, nu face obiectul studiului nostru, ca şi Costâna. ambele localităţi fă
când insă parte din cosnuna Todireşti. După Ilie Dan. care nu citează sursa infor
mativă folosită, satul este recent, din deceniu’. trei al secolului nostru (I. Dan. T o 
ponimie continuitate in Moldova dc Nord, Iaşi. 1D80, p 83). Profesorul V. But- 
naru care a efectuat aici perieg'neze, afirmă că in partea de NT-V a Sărgheştiului, pe 
terenul numit „Pietroasa", a identificat chirpic şi ceramică medievală (V. But- 
raru, Depresiunea Cacica-Costdna in  lumina descoperirilor arheologice de supra
faţă f i  a documentelor scrise, in epoca feudală, lucrare de licenţă in manuscris. 
Bucureşti. 1981. p. 27). Aceste vestigii arheologice, in măsura in care sunt conclu
dente şi bine datate (personal nu am depistat în zona lim itrofă astfel de materiale) 
pot aparţine s&hilui medieval Părhăuţi, ţinând cont de faptul că in harta Buschel 
(1773—1774— 1775) terasa înaltă a râului Suceav.i. ocupată acum de Sârgheşti. apare 
locuită destul de intens (Plans des Bokowiner Districts bestehend in 72 Snctions 
wetche in denen Jahren 1773. 1774. und 1775 von einen Deparlement des K : K. G e
neral Staabs geometrisch aufgenommen, fotocopie a secţiunii in cauză in proprie
tatea autorului.

I. Dan consideră că numele ar putea proveni dintr-un ucrainean „Perho- 
v ic i“ , ipoteză pe care o leagă de o tradiţie locală, necunoscută nouă, care vorbea 
despre o venire la un moment istoric anume a unor locuitori de undeva de pe 
malu! Prutului, r.are au intrat in convieţuire cu autohtonii (op. cit., p. 78). O altă 
ipoteză porneşte de la numele propriu „Harpa“ , unul dintre eventualii primi pro
prietari sau fondatori, la care s-au adăugat sufixul — frecvent de altfel in Buco
vina —  „ouţi". Cu timpul, prin metateză. s-ar fi putut ajunge de la „Harpaouţi“ la 
..Părhăuţi" (Monum ente istorice bisericeşti din M itropolia Moldovei ţ i  Sucevei, 
Iaşi. 1!)74. p. 183. lucrare in colectiv).

:! DIR. A. Moldova, veacul X V I, voi. I. p. 320—327. unde apave acest „Fădor 
Parhovschi1.
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In Indicatoru l loca lită ţilor din România acest nume este un ic4. In 
schimb, la 4 noiembrie 1571 apărea intr-un document emis de cancela
ria domnească un sat cu acelaşi nume. dar pe Nistru 5. Un altul, „Pohor- 
lăuţi“ , fiinţa in ţinutul Cernăuţif’, iar un altul, „Părcăuţi", exista în 
1719 in ţinutul D o r o h o iN u m e le  său apare ca „Parhovţii“  (7 martie 
1531), „Părhăuţi" (2 iulie 1(544) şi altele), „Parhauczi“ , „Parheutz“ , 
„Parhauci“ , „Perhouz11, „Berhauzi“ , „Berhaucz“ , „Berhoutz“ şi „Berc- 
houtz1- (pentru începutul perioadei administraţiei habsburgice).

Prima atestare documentară care a avut şansa păstrării până în 
zilele noastre aparţine cunoscutului hrisov din 15 martie 1490, când, 
fără să se menţioneze practic denumirea localităţii, ea totuşi se amin
tea prin cea de-a „40-a biserică, cu popă, la gura Soloneţului” 8. Ceva 
maî târziu, din documentul datat la 7 martie 1531 aflăm că satul se 
găsea Ia acea dată în proprietatea logofătului G avril Totruşan9, fiind 
deja cumpărat (oricum înainte de 15 iunie 1522, anul sfinţirii bisericii 
sale din localitate) de la fiii lui loan Părhăuţeanul („Ivanco Parhovschi“ ), 
Ion, Sima, Şendrica şi Vasco, deci nepoţi ai lui Fădor Parhovschi ce 
obţinuse iniţial întărirea acestei proprietăţi de la Alexandru cel Bun 10. 
Se poate deci că numele satului provenea de la unul dintre înaintaşii 
Iui Fădor.

U lterior aşezarea devine proprietate a lui Grigore Udrea „cel Bă
trân". localnic; atestat la 1636, care fusese căsătorit cu Parasca, fiica 
Odochiei şi deci nepoata portarului de Suceava, Luca Arbore Anas
tasia. fiica lui Udrea, căsătorindu-se cu Toader Turcea (Murguleţ), face 
ca această proprietate să intre in stăpânirea familiei nou menţionate,

4 I. Iordan, P. Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, 
Bucureşti. 1974, p. 19C.

Catalogul documentelor moldoveneşti din arhiva istorică centrală a statului 
(pe viitor prescurtat CDM ), voi. I, 1957, p. 153, doc. 578. confundat de I. Dan cu 
cel de care ne ocupăm aici (op. cit., p. 75). Credem că la el se referea şi A l. Bol- 
dur, fără insă să facă trimiteri bibliografice, când amintea pentru sfârşitul seco
lului al X V I-lea  un sat „Perhăuţii de la Nistru11 (Basarabia românească, Biblioteca 
Institutului de Istorie „A . D. Xenopol‘“ \ Bucureşti, 1943, p. 30).

11 T. Balan. Documdnlc bucovineni’ , V I, p. 72—73, 222, 269. 364 : probabil la 
această localitate s-au referit autorii catargului de la. nota anterioară (val. III, p. 
638). unde' la indicele de nume aii plasat Părhăuţii Soloneţului in ţinutul Cernăuţi.

■ • '  CDM . V, p. 450, doc. 1641 şi indice p.'604.
* DRH. A. Moldova; III. p.' 138. N. Grămadă menţiona eronat un saţ „Gura 

Soloneţului“ . dispărut' ulterior 'şi plasat undeva la răsărit de Costâna. In reali
tate este vorba, după opinia noastiu. tocmai de Părhăuţi (cf. N. Grămadă, Topo
nimia satelor din Bucovina, mss.. Arh. St. Suceava, inv. 113— 118, voi. III, p. 235). 
Cf. şi CDM. V, p. 70, unde la reîntârireâ celor 50 de biserici episcopiei die Rădăuţi 
lă 1704. in baza privilegiului din 1490. din cele 44 de biserici din ţinutul Suceava 
se menţionează doar 40, iar cea „unde a fost popa Matei" se plasează eronat direct 
la „gura Soloneţului".

!l Suntem de părere că numele corect al logofătului este cel folosit de noi şi 
tiu „Trotuşan". cum apare uneori în unele lucrări, deoarece forma nominativă ori- 

‘ ginară a sa derivă de la râul şi târgul „Totruş“ fspre exemplificare, DRH, A. M ol
dova. I. doc. 141. 237 : II. 183. 265...). el apărând în documente ca „Totruşan (D1R, 
A. Moldova, veacul X V I, I, p. 217. 325, 326.... sau Din tezaurul documentar suce
vean. Catalog de documente 1393— 1849, Bucureşti, 1983, p. 56. 62, —  pe viitor pre
scurtat TDS).

,u Cf. nota 3.
11 T. Balan. Sate din Bucovina, bibi. Muzeului Naţional al Bucovinei, inv. 

13891, mss. fără numerotare cursivă a paginilor, la prezentare Părhăuţi.

care în iunie 1644, prin urmaşii direcţi ai lui Toader Murguleţ, depar
taja averea acestuia ,2. Astfel, lerem ie Murguleţ primea partea de jos 
a satului „cu casă şi pivniţă", probabil vechea curte boierească a lui 
Totruşan w, iar sora sa Mărica, cea căsătorită cu portarul de Suceava 
lerem ie Cârcu, jumătatea de sus a satului.

Din testamentul Măricăi Cârcu din 1668, rezultă că fiica sa Nasta- 
sia, căsătorită cu Eni Ţica, urma să primească jumătate din jumătatea 
pe care o stăpânea mama sa, iar cealaltă fiică, Anna, restul din jumătate 
de sat La 15 octombrie 1669 moşiile lui Toader Murguleţ, fost mare 
armaş, se iau din nou in discuţie de către urmaşii săi, Maricăi Cârcu 
recunoscându-i-se acea jumătate de Părhăuţi, cealaltă revenind celor 
trei fiice ale lui lerem ie Murguleţ ,r*. La 9 noiembrie acelaşi an, Marica. 
dă Intr-adevăr; Anniţei, fiica sa şi lui Dumitraşcu, ginerele său, acel 
sfert de sat promis " i, iar numai peste şase zile dăruia „a patra parte 
de Părhăuţi cu vecini şi toate ven iturile11 ginerelui său Gligoraş Gher
man, vornic şi nepoatei sale Safta ,7.

Gligoraş Gherman a reuşit probabil ulterior să cumpere, sau a 
moştenit şi celălalt sfert de sat, jumătatea reîntregită a Cârcoaiei deve
nind astfel moştenire a ginerelui susnumitului, Vasile Calm uţchi18, des
pre care aminteşte ca proprietar a jumătate de sat un document databil 
larg în perioada anilor 1723— 1728 1!l. De la acesta, proprietatea ajunge 
în mâinile fiului său Sandul şi apoi a nepotului său, Vasile Calmuţchi, 
care o stăpânea la 26 noiembrie 1782 -'", când informa in acest sens o 
comisie funciară austriacă. Vasile Calmuţchi apare şi ca martor la ho- 
tarnica Stroieştiului la 5 iulie 1768, în calitatea sa de mazil dii> 
Părhăuţi -1.

Dintr-un hrisov întărit de domnitorul Grigore Ghica la data de
14 mai 1737, aflăm că la acea dată, alături de alte sate, ctitoria medel- 
nicerului Ionaşcu Isăcescu —  mănăstirea Uişeşti —  beneficia şi de pro
prietatea unui sfort de Părhăuţi logic provenind din vechea avere 
a fam iliei Murguleţ. După o autorizare de principiu din partea m itro
politului Gavril (12 ianuarie 177(5), in scopul declarat al obţinerii fon
durilor necesare unor reparaţii, egumenul lăcaşului monahal declara 
la 1 septembrie 1778 că această parte de sat se vindea slugerului ..luon1' 
C ârste23, cel care reuşise la 3 iunie 1772 să cumpere un alt sfert de sat 
de la şătrarul Vasile Căpotici, parte in care „este biserica de piatră şi 
dugheni do piatră“ In acest ultim document Vasile Căpotici sublinia

«  TDŞ, p. 154, doc. 409.
13 Caracterizată a fi „casă de piatră" în documentul din 15 octombrie 1669, 

la care se va face referire mai târziu.
'* T. Balan, Sate din Bucovina, f. p.
11 Idem, Documente bucovinene, III, p. 42—43 ; dar mai ales cu afirmaţia de 

la nota 13, CDM, Supliment I. p. 285.
"• TDS, p. 189.
17 T. Balan, Documente bucovinene, III, p. 45.
1S Idem, Sate din Bucovina, f.p.
“  TDS, p. 229.
■m Balan, Documente bucovinene, VI, p. 235.

Ibidem, III , p. 25. /
Ibidem, IV, p. 132.

'■» Ibidem, V I, p. 234.
»  Ibidem, VI, p. 233—235.
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originea acestei proprietăţi ce provenea din vechea avere funciară a 
strămoşului său lerem ie Murguleţ.

In anul 3 808 paharnicul Cârste oferea pentru alte proprietăţi jumă
tate? sa de sat nepotului său Ion Cârste r \ Mai târziu, în 1833, aflăm 
că baronul Ion Cârste; fiul lui Ilie Cârste, dăruia jumătatea sa de sat 
nepotului său. baronul Ienacachi C ârste26.

Revenim  m  continuare la ultimele informaţii legate de prima ju 
mătate a localităţii. La 25 mai 1785 se fixau din nou hotarele satului 
Todireşti dinspre Părhăuţi şi Hrinceşti (azi dispărut), aceasta datorită 
conflictului iscat între armeanul Nicolae Capri, proprietarul său, şi fraţii 
mazili Ilie şi Vasile Calm uţchi27. In 1805 Ilie Calmuţchi vindea ba
ronului Nicolaus von Kapry (Capri) partea sa de sat moştenită de la 
tatăl său Sandul şi de la Gavril, fratele său 281 moşie pe care baronul 
Andreas von Kapry o va vinde în 1822 baronului Ion Cârste29. Nu ştim 
însă In ce măsură Ilie Calmuţchi avusese la dispoziţia sa în 1805, anul 
vânzării menţionate mai sus, întreaga moştenire a tatălui său, res
pectiv jumătate de sat, deoarece in urma decesului său survenit în 
1882, tribunalul din Cernăuţi trecea în 1824 „moşia Părhăuţi1* în de
partajarea copiilor săi 3u.

Plasat în imediata vecinătate a Pârhăuţiului, adeseori menţionat 
alături de el, localitate astăzi dispărută, satul Berindeşti merită a avea 
aici o scurtă prezentare. Numit „Berendeşti" sau „Berindeşti11, probabil 
după numele unui oarecare Berindei, şi plasat undeva spre vărsarea 
pârâului Costâna in râul Suceava, aşezarea apare menţionată la 4 mar
tie 1507 ca fiind cumpărată ele către cunoscutul vistiernic, apoi logofăt, 
Gavril Totruşan '". De aici cunoaştem şi numele foştilor săi proprie
tari : nepoţii lui Onişor vistiernicul, ai fratelui său Bâzdâga şi ai lui 
A lbu spătarul, care aveau de la lliaş şi Ştefan „diresuri” , ulterior pier
dute sou distruse ceea ce ne- face să considerăm vechimea satului cel 
puţin din veacul al X lV - le a 32. Amplasat „pc gura Costânii", se în ve
cina cu satele domneşti ascultătoare do Cetatea de Scaun, hotarul mer
gând aici pe firul apei.

Următoarea atestare datează de la 7 martie 1531, când Petru Rareş 
întărea lui Totruşan satele Părhăuţi, Costâna, Berindeşti, Todireşti, 
Dumbrăviţa lângă Baia şi îasnoveţul în ţinutul O rh e i,J3. Este interesant 
de observat aici că tot „la  gura Costinei“  apare şi satul având numele

21 Ibidem, V, p. 136.
*  Ibidem, V, p. 200.
”  Ibidem, V I, p. 282.
*  Ibidem, V I. p. 235.

Ibidem, p. 235. I>a sfârşitul veacului al XV III-lea , Ilie Calmuţchi şl m i
renii clin sat acopereau biserica, ctitoria lui Totruşan, ca la 1810 acelaşi să în
zestreze sfântul lăcaş cu \clopot (Monum ente istorice bisericeşti..., p. 167).

" T. Balan, Documente bucovinenc, VI, p. 111. Unul din fii săi va fi Iordachi 
Kalmitzki, proprietar al urtpi conac, la 1856. în apropiere de vărsarea pârâului Vu- 
lea Popii în Soloneţ (Arh. Sk. Suceava, Fond ORPOT, 89).

;1 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti de la Bogdan Voevod (1504— 
1511), Bucureşti. 1940. p. 139-U40.

31 Cf. şi Idem, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II, Iaşi, 
1932. p. 479 (la comentarii). T. Balan, Documente bucovinene, I, p. 1 şi Idem, 
Sate dispărute din Bucovina, extras din volumul omagial închinat Iul Ion 1. Nis- 
tor. Cernăuţi, 1937, p. 10— 1 1 . \

*  DIR, A. Moldova, veacul XV I. voi. I. p. 326—328.
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identic cu pârâul, dar „de partea aceasta a apşiK faţă de Berindeşti, 
care fusese şi el intr-o vreme proprietate a spătarului Albu.

Berindeşti va rămâne în posesia urmaşilor lu i Totruşan, aşa cum 
rezulta din declaraţia făcută la 10 decembrie 1782 în faţa comisiei 
austriece însărcinate cu luarea în evidenţă a marilor proprietăţi fun
ciare din Bucovina recent ocupată, de către fraţii Ilie, şătrar şi Ion 
Cârste, sluger, care subliniau, deloc întâmplător, cu acel prilej că moşia 
o moşteniseră de la mama lor, urmaşă a celui menţionat mai sus v‘.

Ceea ce ar fi mai interesant de stabilit, ar fi încercarea de surprin
dere a momentului dispariţiei satului ca atare, el fiind înglobat în cele 
din urmă localităţii Costâna. Situaţia ar părea că se complică dacă s-ar 
lua în consideraţie un document din 1765, unde se afirma că satul 
Costâna se învecina cu „Părhăuţii sau Berindeşti" 33, de aici rezultând 
că primul era pe cale de-al îngloba pe cel de-al doilea ! Descoperirile 
arheologice de teren insă, cât şi alte argumente ne fac să acceptăm 
opinia istoricului Teodor Balan conform căreia Berindeşti a fost inclus 
cu timpul Costânei36.

In ceea ce priveşte anume momentul pierderii identităţii sale, din 
cauza sărăciei izvoarelor scrise, problema rămâne de nerezolvat în 
lim ite strict cronologice. Ceea ce putem este să mai urmărim unele 
atestări documentare care il menţionează din când în când. Astfe l la
10 decembrie 1782 Pârhăuţiul —  se afirma —  era învecinat cu „To- 
doreşti11, Berindeşti, Hrinceşti (azi dispărut) şi Iacobeşti 37 în 1808 pa
harnicul Ion Cârste ceda nepotului său, cu acelaşi nume şi prenume, un 
sfert din Costâna şi jumătate din Berindeşti:te. Mai târziu, în 1833, ba
lonul loan Cârste, fiul lui Ilie  Cârste, dădea nepotului său Ienacache 
Cârste un sfert din Costâna şi jumătate din Berindeşti:î!l celui căruia ii 
mai revenea împreună cu sora sa Zoiţa (căsătorită Roset) din averea 
tatălui lor, Gheorghe Cârste, decedat în 182(3, jumătate din Berindeşti 
şi un sfert din Costâna '’’0. Iată deci că moşia Berindeştilor spre mijlocul 
veacului trecut era încă individualizată, pierderea identităţii sale to
tale —  şi im plicit a aşezării propriu-zise —  petrecându-se probabil in 
decursul celei de-a doua jumătăţi din secolul trecut. Am intire a existen
ţei satului dispărut a rămas toponimul ce redă numele său, folosit de 
localnici pentru «un câmp de lângă râul Suceava şi o ţarină lângă 
Costâna“ i l .

Din analiza vestigiilor arheologice medievale, sesizăm existenţa în 
veacurile X IV — X V  a două arcaluri locuite (punctele 4 a— d şi 7),

y' T. Balan, Documente bucovinene. V. p. 199.
“  TDS. p. 361.
36 T. Balan, Sale dispărute..., p. 11 şi Documente bucovinene, III, p. 43, unde 

se afirmă : „astăzi o parte din hotarul satului Costâna se cheamă Berendeşti1-. Cea 
mai edificatoare dovadă rămâne harta Otzellowitz, unde tot habitatul, de circa
40 de gospodării, plasat pe malul stâng al- zonei de vărsare a pârâului Costâna în 
Suceava, este nominalizat „Berinde.stie" (secţiune in lotocopie).

31 T. Balan, Documente bucovinene, VI, p. 235.
*  Ibidem, V, p. 136. La începutul secolului amintit cele două localităţi formau 

deja din punct de vedere administrativ o singură comună, cu o singură pecete să
tească. unde erau înscrise „Berindestie u. Kostina" (cf. N. Grămadă. Vechilc pecefi 
săteşti bucovinene, in Codrul Cosmlnului, X II, 1934. p. 22—24.

T Balan. Documente bucovinene, V, p. 200.
® Ibidem, p. 200.
M N. Grămadă, Toponimia satelor..., I, p. 47.
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primul fiind legat în mod nem ijlocit cu amplasarea teritorială a viitoa
rei curţi boiereşti a logofătului Gavril Totruşan. De la acest perimetru 
de habitat, în inod firesc, în următoarele veacuri suprafaţa locuită s-a 
extins mult, transformându-se intr-un tot unitar, chiar dacă mult timp 
fără să posede o densitate de dispunere a gospodăriilor deosebită.

Merită de asemeni să menţionăm faptul că multe din vechile lo 
cuinţe din secolele X IV — X V I se înşirau chiar pe prima terasă a So
loneţului, azi insă pe aici nu mai curge apa, râul schimbându-şi ulte
rior cursul său meandrat (punct. 4 a).

Vestigii materiale notabile s-au descoperit şi în punctul 4 b. Ne re
ferim  pe de-o parte la fragmentele de zgură şi de lupe cu un conţinut 
mare de fier, ceea ce denotă o certă activitate metalurgică la nivel 
rural (e drept în această fază incipientă a cercetării imposibil de datat 
mai exaqt), iar pe de alta la fragmentul de cahlă smălţuită, datată în 
cuprinsul veacului al XV -lea, ceea ce demonstrează aici existenţa unei 
locuinţe mai fastuoase, poate' .anterioară viitoarelor curţi ale lui Totru
şan. O altă construcţie a unui locuitor mai înstărit se pare că exista 
în punctul 4 c, acolo unde a apărut .acel colţ de cahlă pătrată cu faţa 
deschisă. ; . . -.. • . .

La rândul său, reşedinţa boierească a logofătului lui Rareş şi a ur
maşilor săi. apropiaţi (punctu l. 4 d), care se plasa sub actualul drum 
judeţean faţă de biserica sa, concepută drept capelă de curte şi necropolă 
familială, se poate data pe baza ceramicii ornamentale descoperite aici 
în intervalul cronologic ce cuprinde a doua jumătate a secolului al
X V -lea  şi veacul u r m ă to r O r ic u m  perioada ridicării acestei reşedinţe 
trebuie să fi fost cu puţin înaintea anului 1522, data sfinţirii lăcaşului 
de cult din strictă apropiere. A ici au locuit cu certitudine mai multe 
generaţii ulterioare ctitorului, incluzând aici şi pe lerem ie Murguleţ, 
care primea la 1644 —  aşa cum s-a amintit deja —  partea de jos a 
satului „cu casă şi pivniţă4'. In documentul din 1772 vedem că „Iuon“ 
Cârste reuşise să cumperc de la şătrarul Vasile Căpotici un sfert de 
sat, unde se afla şi „biserica de piatră şi dugheni de piatră", fără ca 
de această dată să se mai amintească vechea construcţie de reşedinţă. 
Logic deci, considerăm că la acea dată ea se afla deja în stare avan
sată de ruinare. Explicaţia acestei situaţii credem că rezidă tocmai 
în procesul iminent de fărâmiţare prin moşteniri şi departajări succe
sive de-a lungul secolelor a vechii moşii părhăuţene, ceea ce a făcut 
ca importanţa acestei proprietăţi să scadă tot mai mult.

După anterioritatea unor ani de deces înscrişi pe unele pietre fu
nerare depuse în  biserica lui Totruşan, terminată, după cum ne in for
mează pisania, în anul 1522, deducem că in sat fusese înainte un alt 
lăcaş de cult, poate numai din lemn. în noua biserică, asemănătoare 
ca înfăţişare cu cea a lui Rareş de la Baia (1532), şi-au găsit locul de 
veci vameşul Anjiucu (1494), tatăl logofătului, mama sa Maria (1506),

42 După opinia noastră, datarea cu ajutorul cahlelor nu poate fi un mijloc de
încadrare cronologică de mare exactitate. Pe de-o parte unele modele au avut o
perioadă lungă, de ordinul a multe decenii de producere şi unele sobe au putut
fi făcute chiar cu piese refolosite de la alte instalaţii mai vechi, provenind chiar
şi din alte locuri, iar pe de alta, o dată ridicată o astfel de instalaţie de foc a
putut fi folosită, chiar cu unele reparaţii de întreţinere ulterioare, vreme de secole.
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soţia Ana (1520), Anastasia, mama lui lerem ie Murguleţ (1635) şi fiica 
sa Anesia (1623). Deşi fusese decapitat la 11 martie 1541 din porunca 
lui Petru Rareş, există posibilitatea ca Totruşan să fi  fost totuşi în
mormântat în această ctitorie a sa ',3.

La sfârşitul veacului al X V III-lea , conform hărţilor austriece, con
statăm că evoluţia demografică a localităţii determinase apariţia a noi 
sectoare de habitat, a căror vechime nu o putem stabili cu Cer
titudine. Ele se plasează la miazănoapte de Soloneţ, una la poalele 
dealului Muncel şi alta, spre N — E, pe marginea înaltă a platoului său, 
orientată spre râul Suceava (minim 13 gospodării după harta Otzel- 
low itz). In lipsa descoperirilor de ceramică medievală vechi în acest 
ultim punct, suntem nevoiţi să considerăm locuit acest teren doar în 
veacul al X V III-lea . De aici, prin mutarea locuirii mai departe spre 
N— N V  se va naşte satul Sârghieşti de azi v‘.

In continuare vom menţiona date statistice privitoare la evoluţia 
demografică a Părhăuţiului, date insă de sfârşit de ev mediu, care 
trebuiesc deci evaluate cu prudenţă, deoarece în secolul al X V III- lea , 
mai ales în a doua sa jumătate, se desfăşoară din Transilvania spre 
Moldova, prioritar spre cea de miazănoapte, un puternic curent emi- 
graţionist.

Din datele recensămintelor populaţiei din anii 1772— 1773 şi 1774, 
efectuate din ordinul mareşalului Rumianţev în timpul ocupaţiei ruseşti 
a Moldovei, rezultă că la acea dată satul „Pârhăuţi“ avea 43 de case. 
Dintre acestea, locuitorii a 30 de gospodării plăteau biruri, excepţie 
făcând 2 mazili, un ruptaş, 4 argaţi ai lor, 2 popi şi 4 fem ei sărace45. 
Dacă aplicăm experimental coeficientul de 5 persoane la o fam ilie, 
estimăm ipotetic populaţia aşezării la peste 200 persoane.

,3 Opinie susţinută de N. Stoicescu, în Dicţionar al m arilor dregători din Ţara 
Românească şi Moldova. Secolele X IV — X V I, Bucureşti, 1978, p. 332. Pentru multe 
alte informaţii legate de biserica de la Părhăuţi, cf. idem. Repertoriu l bibliografic 
al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 630— 
631, şi Monumente istorice bisericeşti din M itropolia  M oldovei şi Sucevei, lucrare 
în colectiv. Iaşi, 1974, p. 163— 167.

w I. Dan nu citează sursa informativă după care conchide că acest sat, inclus 
comunei Todireşti, s-ar fi creat in anii 1920— 1925 (op. cit., p. 83). Pe de altă parte
— asa cum s-a specificat — profesorul V. Butnaru din Todireşti a afirmat că în 
perieghezele sale ar fi descoperit ceramică din secolele X V —X V III  şi chirpic la 
N -V de sat, pe terasa m ijlocie a râului Suceava, pe terenul numit „Pietroasa", fapt 
neconfirmat de cercetarea noastră de teren (op. cit., la nota 1). O părere foarte dis
cutabilă este cea a lui A. Vătămanu, care — citând o tradiţie locală necunoscută in 
tot ce s-a scris despre sat — afirmă că la preluarea Părhăuţiului de Toader „Par- 
hovschi“ el se numea „Sârgheşti (Sârbeşti)", fiind plasat la nord de dealul Mun
cel, pe platoul din faţa râului Suceava, şi colonizat cu români macedoneni, deci de 
la sud de Dunăre. Ulterior, se mai afirmă, că la o dată necunoscută, aşezarea s-ar 
f i  mutat pe amplasamentul actua) (Logofătu l G a vril Trotuşan, în Carpica, X, 
1978, p. 319). Ceea ce este cert, este faptul că harta comunei făcută la 1856 nu mai 
prezintă nici o locuinţă în acest loc, care însă mai păstra toponimul „Sargiestie“ 
sau „Sargestie“ (Arh. St. Suceava, Fond O RPO T, 89).

/,s P. V. Sovetov (sub red.), Moldova in  epoca feudalismului, V II, partea I, 
Chişinău, 11)75, p. 341.

w Coeficientul mediu cunoscut în literatura de specialitate este verificat şi 
prin câteva calcule de control la datele oferite de statistica austriacă de la 1789, el 
variind cu puţin sub sau peste 5 membri per fam liie (exemple : Bosanci —  4,7, 
Corlata — 4,8, Gura Humorului — 4,9, Berchişeşti — 5,1, Drăgoieşti — 5,5 ş.a.
— în T. Balan, Sate din Bucovina, passim).
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Pentru acelaşi an, ] 77-1, al ocupaţiei m ilitare habsburgice a terito
riului care va fi denumit Bucovina, D. Werenka ne oferă cifra dei 
39 de fam ilii ; peste numai un deceniu, numărul acestora ridicându-se 
la 74 ! ',7 A lte  informaţii ne transmite J. Polek, preluate în scurt timp 
de O. Olinescu, reflectând situaţia de la 1775, când satul avea 44 de 
fam ilii O succesiune statistică mai amplă este prezentată de T. Ba- 
ian, provenind din evidenţe militare' inedite :

Nr. membri 
pe fam ilie

1789 74 case 79 fam ilii 424 suflete 5,36
1794 78 case 82 fam ilii 508 suflete 6,19
1796 89 case 83 fam ilii 501 suflete 6,03
1798 95 case 94 fam ilii 545 suflete 5,79
1800 88 case 91 fam ilii 541 su fle te49 5,94

O altă statistiscă austriacă pentru anii 1773— 1775 cuprinde cifra 
de 43 de case50, in vreme ce harta Biischel redă prezenţa a 46 de case. 
Situaţia de la 1790 este ilustrată de harta O tzellow itz, prin redarea 
grafică cu o linie de separ.are a gospodăriilor, care prin numărare se 
ridică la cifra 47. Ţinând cont de eventualele erori de demarcare a fie 
cărei gospodării, căci apar şi 3— 4 construcţii în aceeaşi împrejmuire 
grafică, numărul real al caselor şi implicit al fam iliilor trebuia să fi 
fost mult mai mare (vezi harta VI).

In sfârşit, satul Părhăuţi, a rămas in veacul al X lX -lea  să cu
noască o evoluţie demografică cu nimic spectaculoasă, înregistrând la 
1841, 880 locuitori M, iar spre sfârşitul secolului, in jurul c ifre i de 1090 5-, 

Cele mai răspândite nume de fam ilie din localitate : Ignătescu, 
Bădălulă, Bocancea, Pentelescu, Ilodoroabă, Grigorean, Romega, Telea
gă, Trandafir. Cele mai puţin frecvente nume : Laza, Seserman, Ott, 
Huber, Fendrihan, Robciuc...

<7 Topographie der Bukotvina, zur Ze it ihren Erwerbung durch Osterreich 
(1774— 1785), Cernăuţi, 3 895, p. 74 şi 133.

/,s J. Polek, Ortschaftsverzeichnis der Bukowina aus dem Jahre 1775, în 
JBLM , 1893, p. 35, şi D. Olinescu, Tabela statistică a Bucovinei din anul 1775, în 
BSRC. X V I, 1895, p. 217.

411 Sate din Bucovina, mss. fără paginaţie cursivă.
50 E. I. Emandi, C. Şerban, Contribuţii de geografie istorică la cunoaşterea fe

nomenului demografic din nord-vcstul Moldovei la sfârşitul secolului al X V III-lea ,
în Suceava, X, 1983, p. 512.

M X X X , Schematismus dar griechis:h-orientalischen bukowinaer Dioecese fu r
das Jahr 1841, Cernăuţi, f.a. p. 41.

62 Em. Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, 1908, p. 158.
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4 2. TO D IREŞTI

Este foarte posibil ca numele satului să provină de la un oarecare 
Toader, fost proprietar sau iniţiator al formării sa le53. De altfel, astfel 
de nume au fost şi sunt şi astăzi relativ frecvente. Un sat „Todereşti“ azi 
dispărut, era amintit la 11 februarie 1400 în judeţul de azi V as lu i54, 
un altul există în acelaşi judeţ aproape de vărsarea Şacovăţului în 
Bârlad. Un altul, atestat Ja 18 februarie 1456, ulterior înglobat altei 
localităţi, fiinţa pe Prut şi era reamintit la 12 ianuarie 1488, 10 sep
tembrie 1617, 6 august 1618 ş . a . P e  Jijia exista satul „Todereşti“ , 
atestat în 1523 ^

In privinţa derivării numelui său, mai amintim pentru perioada 
administraţiei austriece? form e precum : „Thoderest, Thodirest, Todiresty, 
rhoderestie, Todorest, Thodereschtie" sau „Theodorestie“ cum apare 
pe pecetea sătească in prima jumătate a veacului trecu t57.

In ceea ce priveşte prima atestare documentară, trebuie încă de la 
început făcută o precizare' in legătură cu documentul din 12 martie 
1439, unde voievozii Ilie; şi Ştefan dăruiau Mănăstirii Moldoviţa un 
obroc anual de 10 buţi de vin şi venitul posadei de la Moldoviţa, în 
schimbul satului „Todireşti". în comenlariul documentului M. Costă- 
cliescu iniţial consideră că nu poate identifica aşezarea ca amplasament 
geogra fic•"*, pentru ca mai târziu, la interpretarea documentului din 
18 februarie 1456 (p. 574) să-l considere ca fiind cel de pe Soloneţ. 
Pornind probabil de la această eroare, Ilie Dan va considera că această 
menţionare de la 1439 este prima atestare documentară a satului de 
care ne ocupăm 5n. In realitate este vorba despre un sat ulterior dis-

& Pentru diverse interpretări ale semnificaţiei sufixelor „eşti*' şi „eni“ la 
numele de locuri personale, cf. I. Dan. Raporturi dintre numele de loc şi numele 
de persoană (im p lica ţii istorica, sociaU" si lingvistice), în Suceava, X V II—X V II I— 
X IX . 1990— 1991— 1992, p. 221— 231.

y‘ M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, I, 
p. 32—34 (cf. şi nota 4 privind satele contemporane nouă cu acelaşi nume). Nu 
cunoaştem cu exactitate identitatea satului Todireşti din ţinutul Tulovei, de pe 
Ppreschiu, atestat la 1671 (CDM , IS1. p. 430).

Xj M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II, 
p. 574 ; cT. şi CDM, Supliment, I, p. 145, doc. 384, p. 209, doc. 630, p. 335, doc. 1062.

"  M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti dc la Bogdan Voevod, p. 414.
'u7 N. Grămadă, Vechile peceţi..., p. 265.
58 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II. 

p. 33—34.
w I. Dan, Toponim ie fi continuitate..., p. 85. De altfel şi T. Balan, cltându-l 

pe M. Costăchescu, face aceeaşi confuzie (Documente bucovinene, III, p. 43).
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părut, plasat prin îm prejurim ile localităţii Mălini dc azi. In hotărnicia 
din 1756 a satului Berchişeşti, proprietate a Mănăstirii Moldoviţa, se 
arăta că el se învecina cu -moşia mănăstirii Voroneţului anume Bucu
reştii ‘ şi cu „moşia mănăstirii Slatinii anume Todereştii“ ,i0. In aceeaşi 
ordine de idei menţionăm şi toponimul înregistrat sub forma de „p o 
ieniţa Todereştilor", plasată geografic corect de către autorii D R I I - ului, 
lângă Valea Moldovei, în hotar cu Berchişeştiitil. De altfel, şi astăzi 
mai există in arealul comunei Mălini un câmp cu numele vechii aşe
zări dispărute, adăpostind probabil până acum şi vestigii arheologice 
care i-au aparţinut.

In timpurile noastre se găsesc destul de frecvente aşezări cu de
numiri identice (judeţele Iaşi, Vaslui, chiar şi în Basarabia —  raionul 
Anenii Noi) sau apropiate (judeţele Botoşani, Neamţ, V aslu i)62.

Revenind în sfârşit la satul de care ne ocupăm aici, trebuie men
ţionat faptul că prima sa atestare documentară este nenominalizată, 
fiind vorba şi in acest caz despre hrisovul din 15 martie 1490, unde 
printre bisericile supuse jurisdicţiei episcopiei de Rădăuţi era menţio
nată şi cea „unde a fost popa M a ţ ii" "3.

Todireştiul exista se pare cel puţin incă din veacul al X lV -lea , 
primul său proprietar cunoscut, care este posibil să-i fi dat şi numele, 
fiind Toader Badevici. De la acesta ol a fost moştenit de Fădor Piţurca 
şi apoi de fiica sa Marena, care il vindea logofătului Totruşanul la 
7 martie 1531 c/'. Petru Rareş îi întărea astfel acestuia între altele „To - 
dereştii şi cu muntele Toderescul" (probabil actualul deal impozant, 
dar despădurit în ultimele veacuri, Osoi, cu altitudinea de 424 m).

Intrând şi el în componenta domeniului funciar al lui Totruşan, 
alături de Berindeşti, Costâna, şi Părhăuţi, ca şi în cazul ultimului 
sat, din cauza distrugerii unor documente imediat ulterioare ale urma
şilor direcţi, care vizau ambele moşii, următoarele atestări apar târ
ziu, la trecerea a mai bine dc un secol. La 13 aprilie 1636 se întărea 
astfel satul Todireşti lui lerem ie Murguleţ şi fraţilor săi. în baza pri
vilegiului pe care îl avusese străbunul lor Gavril Totruşan de la Ştefan 
cel Mare 6r>.

Vasile Lupu, solicitat in acelaşi sens, întărea la 13 aprilie 1641 
proprietatea asupra satului fraţilor Murguleţ, lerem ie, Andrei, Ştefan şi 
Ipatie, în baza aceluiaşi drept ce provenea de la Totruşanw. Peste 
numai trei ani. cei patru şi sora lor Mărica îşi împărţeau moşiile pă
rinteşti, lui Andrei revenindu-i jumătate din sat. „partea din sus, cu 
casă şi pivniţă  (s. n.) °7.

La 15 octombrie 1669 din fosta avere funciară a lui Toader Mur
guleţ, revine jumătate din „Todereşti“ , „cu vecinii şi cu tot venitul

Wl Ibidem, V, p. 140.
bl DRH, A. Moldova. II, p. 526, indicele de nume şi p. 193. 
a  I. Iordan, P. Gâştescu, D. I. Oancea, op. cit., p. 250.
® DRH, A. Moldova, III, p. 138. 
m DIR , A. Moldova, veacul X V I, voi. I, p. 327.
® M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, II. 

p. 574, nota 10.
w; T  Balan. Documente bucovinene, III, p. 43. 
w TDS, p. 154, doc. 409.
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in parte lui Dumitraşcu şi a surorilor lui Marii, feciorii lu i Andrei 
Murguleţ", iar restul „unchiului nostru" Ipatii M urgu leţ68.

Moştenirea lui Andrei Murguleţ este menţionată şi la 1 decembrie 
1711, când Maria Humă, nepoata sa, vânzând o pătrime din „M ărăţei“ , 
afirma că „părinţii noştri" au dat fraţilor ei alte moşii şi anume „ju 
mătate de sat de Todereşti", ..Meleşăuţi“ şi parte din Rom âneşti69.

Mai târziu, apartenenţa acestei moşii devine controversată, din 
cauza conflictului iscat in 1779 intre Darie Donici şi ginerele său Toma 
Carp, pe de-o parte, si Alexandru Davidel, pe de alta, acuzat de prim ii 
că ar fi acaparat in mod abuziv de şase ani consecutiv veniturile a 
jumătate de s a t C e l  din urmă, acuzat de fals în actul pe care îl avea, 
pierde prin hotărâre domnească orice drept în acest sens. El prezentase 
un zapis din anul 1697 de la Dumitraşcu Murguleţ (fiu al lui Andrei 
Murguleţ), unde acesta dăruia jumătate de sat „cu o casă şi o pivniţă 
zidită din piatră, cu heleşteu şi cu ţărani lui Alexandru rohmistru“ . 
Tot aici se afirma că Todireştiul fusese împărţit între Andrei şi Ipatie, 
cel din urmă vânzând partea sa —  de jos —  a satului lui „Iuon“ V ă
taful şi Ionaşco Balş. La rându-i. Andrei o lasă fiului său Dumitraşcu, 
care, la rându-i dăruieşte partea de sus lui Davidel. luat copil de suflet. 
Până aici observăm deja o primă inadvertenţă, căci ne întrebăm cum 
mai putea Dumitraşcu ceda o jumătate de sat. după ce o dăduse mult 
mai devreme prin zapisul din 1697 ? Putem doar accepta ideea unei 
răscumpărări în ti mp.

La rândul său. Darie Donici prezintă un zapis din 1624. de unde 
reieşea că Anastasia, mama fraţilor Murguleţ, hotărâse împărţirea sa
tului in trei părţi egale. Andrei primea partea de mijloc, cu un conac 
(probabil reşedinţa din Sălişte —  punct arheologic nr. 16 b), Ipatie, cea 
de sus, tot cu un conac (probabil punctul nr. 17), iar Vasile, cea de 
jos. De aici judecata domnească constata că de fapt. Andrei având pe 
Dumitraşcu, Vasile şi Ursul (f ii) şi Iuoan Vătaful (ginere), lui Dumi
traşcu nu i-ar fi putut reveni decât un sfert dintr-o treime din moşia 
Todireşti. Un alt argument in acelaşi sens era şi schimbul făcut la
6 februarie 1669 intre Ursul Murguleţ care ceda lui Iuoan Vătaful 
un sfert din Lehăceni pentru un sfert din Todireşti, schimb ce contra
venea afirm aţiilor lui Davidel.

Traducerea din germană a copiei documentului din 1779 publicată 
de Teodor Balan. alături de inform aţiile de până acum. ne aduce însă 
şi afirmaţii cu totul contradictorii, la care ne este greu să ne pro
nunţăm. Astfel, se menţionează că pe baza unui hrisov de la Con
stantin Racoviţă, proprietarul „de demult*1 al satului ar fi fost spătarul 
Lupul Gheuca. Gheuca il deţinuse de la părinţii săi. El împrumută pe 
fostul postelnic Gavril Razul cu 432 lei. sumă însă înapoiată mai târ
ziu lui Gheuca de către stolnicul Scarlatachi Costachi, prilej cu care —  
după cum înţelegem, din traducerea documentului căruia îi mai lip 
seşte o parte din text —  stolnicul ajunge proprietarul Todireştiului, 
pentru ca mai apoi să devină —  nu ni se comunică in ce circumstanţe —

w Cf. nota 66.
w Ibidem, III, p. 163.
:n Ibidem. VI, p. 278—280 ; la 1776, satul se găsea numai in proprietatea lui 

Darie Donici, afirmă E » .  Grigorovifcta, fără să ne indice sursa informativă (op. c it, 
p. 222).
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proprietate a paharnicului Darie Donici care intenţiona să dea satul fiicei 
sale şi ginerelui Toma Carp.-

Iată deci că documentul prezentat rezumativ are darul să com
pleteze lista proprietarilor din prima jumătate a veacului al X V III-lea .

.Răsfoind mai departe seria atestărilor Todireşti ului. aflăm că la 
1781 Toma Carp ajunge să vândă satul negustorului armean Nicolae 
Kapri din Suceavă71, care la 11 decembrie 1782. in faţa unei comisii 
austriece, se declara drept proprietar al întregii moşii 72.

Din cauza unei neînţelegeri de delim itare a hotarului cu Părhăuţi, 
în mai 1785, se redacta hotarnica satului, chiar în localitate, incercân- 
du-se a se aplana astfel un conflict între negustorul armean şi fraţii 
mazili Ilie  şi Vasile Calmuţchi 7-\ Exact insă in aceleaşi zile, la ordinul 
ispravnicului de Suceava, Ilie Cârste. se stabilea dreptul de proprietate 
a Todireştiului, jumătatea de jos spre Părhăuţi şi Berindeşti fiind re
cunoscută lui Darie Donici, restul rămânând lui Alexandru D av id e l7i.

Până la sfârşitul secolului mai aflăm că in 1799 N. Kapri ajunsese 
să lase drept garanţie moşiile sale Liteni şi „Tod ireşti11 7r>, sate, îm
preună cu Soloneţul, pe care baronul Kapri le va dona in scurt timp 
fiului său Io se f76.

In continuare ţinem să facem câteva consideraţii cu privire la apar
tenenţa reşedinţelor menţionate deja documentar in „partea de sus“ 
şi „de m ijloc1' a satului Todireşti. Construcţiile, probabil din piatră, 
din partea ,,de sus'' a localităţii, datorită descoperirilor de la punctul 
arheologic nr. 17 (ceramică do uz comun, cahle databile în cursul veacu
rilor X V — X V II, monedă de la Alexandru Jagello), se pare deci că se 
plasau pe malul stâng al pârâului Hornoi, la circa 100 m nord de podul 
peste apă a C.F.R.-uhii. A ic i deci a putut locui Andrei Murguleţ şi ur
maşi de-ai săi, această curte boierească fiind probabil mai nouă decât 
cealaltă, plasată în actualul teren „Sălişte" (punctul 16 B). unde vesti
g iile  sunt mai bogate şi mai vechi (fundaţii masive din piatră, un in
ventar bogat de ceramică ornamentală din secolele X V — X V I I ) 77. V e 
chimea acestei ultime reşedinţe poate fi mai mare deci decât perioada 
lui Totruşan. care oricum avea propria sa curte in satul vecin. Părhăuţi

Ruinarea şi părăsirea acestei reşedinţe trebuie să se fi făcut in 
cursul veacului al X V III-lea . când proprietarii de atunci, nelocuind in 
sat. precum predecesorii lor, au neglijat sistematic întreţinerea clă
dirilor respective.

In şirul unor locuinţe a unor fam ilii mai înstărite se înscrie şi 
cea care nu dispune —  după cât se pare —  de referinţe documentare 
şi care se plasa in actuala tarla ,.H lei" (punctul 16 B). unde alături 
de un bogat material ceramic din secolele X V — X V II s-a descoperit şi 
un fragment de cahlă cu faţa deschisă.

7* T  Balan, Documente bvcovinente. V I, p. 281. 
n  ibidem, V I, p. 281.
** Ibidem, VI. p. 282. 
w Ibidem, VI, p. 282.
75 Ibidem, V I, p. 168.
™ Ibidem, V, p. 130. J x . .  . .
77 Reamintim, încă o dată. relativitatea posibilităţii de datare prin cahle (cf. 

nota 42 de la subcapitolul Părhăuţi).
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Ţinând cont de vechimea şi bogăţia tipologică a ceramicii ornamen
tale descoperite în punctul 16 B, dar şi de amplasamentul ţarinei „Să- 
lişte“ , care a oferit după opinia noastră cele mai bune condiţii de v ie
ţuire din întreaga vale a Soloneţului, suntem de părere că reşedinţa 
boierească la care np-am referit a putut fi cea mai timpurie din m icro- 
zona cercetată. Rămâne deci ca viitoare săpături arheologice sistematice 
in acest obiectiv, dar şi la fosta reşedinţă a lui Gavril Totruşan din 
Părhăuţi, să verifice această ipoteză.

O problemă a istoriei Todireştiului este şi cea a evoluţiei vetrei 
sale. Dacă cele mai vechi vestigii medievale identificate până în prezent 
se plasează spre tarlaua „H le i“ şi malurile izvorului ce curge prin fosta 
grădină de zarzavat a C.A.P.-ului. incluzând aici şi locuinţa din prima 
jumătate a veacului al X lV -lea . la care ne-nm referit deja. în schimb 
cele mai dense materiale de interes arheologic (ceramică, oase, chirpic, 
pietre) ale satului secolelor X V — X V I se plasează 5n extrem itatea sudică 
a acestei tarlale (circa 200 m S-E). pe terasa înaltă a Soloneţului. Con- 
S’derăm că tocmai de la această realitate de habitat a rămas şi denu
mirea generică /de „Sălişte*. To i aici. la mai puţin de 200 metri N  de sat 
se a fla  plasată şi curtea boierească la care ne-am referit, de la care, 
la încă circa 100 metri E. se afla poziţionată biserica satului (ounct
16 A ) 7* Evenimentele ulterioare, probabil distrugeri ale frecventelor inva
zii tătaro-turce, au determinat refacerea satului pe poziţii mai înalte şi 
mai aorooiate de pădurile din imediata apropiere, de la miazănoapte 
de e l A ş a  se ajunge, după opinia noastră, la o locuire mult mai dis
persată, spre N -E  (valea pârâului Hornoi —  în harta O tzellow itz pur
tând chiar numele localităţii !) şi N  (în apropierea bisericii actuale şi a 
unui mic pârâu ce se varsă în Soloneţ). acolo unde habitatul va primi 
chiar un nume aparte. „Pietroasa" C(l. Iată deci că noua biserică (construc
ţie a anilor 1781— 1782) se plasează tocmai in această zonă, numită tot 
..Pietroasa", in mod normal de la pârâul din aprop iere81. în prima jumă
tate a veacului trecut, pe pecetea satului era înscris „Theodorestie u. Pe- 
trossa11 82. Tot în acest secol Pietroasa conta ca un cătun 83. el menţinân- 
du-şi identitatea şi spre începutul veacului nostru, prilej pentru Em. 
G rigorovitza de a-1 aminti în dicţionarul său ca „sat ateneut* de Tod i
reşti a i 559 locu itori8*.

78 Harta de la 1856 mai consemna persistenţa !n acest loc a toponimului „Cyn- 
tirin“ (Arh. St. Suceava, Fond O RPO T, 121).

79 După o tradiţie din sat. strămutarea s-ar fi efectuat in secolul al X V II-lea
(V. Butnaru, op. ctt., p. 30).

f0 In mutarea parţială a locuitorilor pe valea pârâului Hornoi. poate să fl 
.iucat un rol decisiv familia boierească care locuia tn reşedinţa de la punctul 17. 
de pe aceeaşi vale.

81 O  altă ipoteză etimologică ar fi legată de ocupaţia unor localnici ca lucră
tori la o carieră de piatră, aflată pe povârnişul „muntelui Ursoaia" (poate Osoiul 
de azi — 424 m). Informaţiile le datorăm lui Em. Grigorovitza. op. c it ,  p. 162.

In ceea <-c priveşte biserica Sf. Arhanoheli se constată o asemănare construc
tivă cu cea din Soloneţ. fiind poate chiar operă a aceleiaşi echipe de meşteri (Gh.
Bratiloveanu, M. Spânu, Monumente de arhitectură in lemn din ţinutu l Sucevei, 
Bucureşti. 1983. p. 85. unde din păcate, autorii preiau — poate de la I. Dan — 
informaţia eionată cu privire la prima atestate a localităţii (12 martie 1439), în 
realitate fiind vorba despre alt sat. aşa cum s-a demonstrat mai sus.

*  N. Grămadă. Vechile pecefi..., p. 265.
Si Idem. Toponimia satelor,.., V I, p. 529.
w Op. cit., p. 222.
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Tot un cătun, dar de data aceasta în plin veac X V , a existat în mod 
cert pe cea de-a doua terasă a Soloneţului, la circa 200 m S-V  de punctul 
arheologic nr. 22. Prezenţa bulgăraşilor de chirpic sunt o dovadă clară, 
în lipsa altor materiale din a lte epoci, că acolo şi atunci au fost ridicate 
locuinţe. Ceramica fragmentară de aici, 1n cantitate redusă şi răspân
dită pe un areal lim itat, indică numai secolul a l XV -lea, deci un n ivel 
de locuire redusă în timp şi teritorial. Deoarece cătunul s-a constituit 
undeva pe la m ijlocul distantei dintre vetre le Soloneţului şi Todireştiu
lui. este imposibil de stabilit cu certitudine apartenenţa sa la unul dintre 
aceste sate. Totuşi, datorită unei apropieri mai mari de prima localitate 
medievală. înclinăm s-o atribuim acesteia.

O altă problemă care merită aici să fie  analizată este cea legată de 
denumirea unei tarlale, amplasată spre lim ita de N -V  a satului. I. Dan 
o menţionează în indicele său alfabetic de toponime, după părerea noas- 
.tră. de două ori, fără să-i cunoască practic poziţionarea în teren : o dată 
„In tre Şanţuri", ca tarla legumicolă şi a doua oară „Lanul între Şanţuri", 
ca tarla 85. Tn momentul de faţă aici terenul nu mai prezintă nici o par
ticularitate. După cele afirm ate de mai mulţi săteni vârstnici, în vara 
anului 1968 u tila jele fostului C A P  au nivelat mai m ulte şanţuri, dispuse 
în mai m ulte direcţii. Cea mai plauzibilă ipoteză legată de utilitatea 
acestei amenajări antropice este cea legată de stabilirea aici, poate în 
cursul secolului al X V II-lea , a unei tabere m ilitare S6.

M ult mai interesant ni se pare marele şanţ „pe un deal, spre Solo- 
neţ“ , am intit cu mai bine de un veac în urmă de D. Olinescu, nivelat 
mecanic şi el, cu acelaşi prilej m enţionat87. După afirm aţiile aceloraşi 
localnici, mai păstra o adâncime de circa 2 metri, o lăţim e de fund de 
circa un metru şi una la gură de circa 3 metri. De asemeni este impor
tant de subliniat faptul că din pământul excavat iniţial fusese ame
najat un val plasat pe partea nordică a şanţului, urme modeste de val, 
mult aplatizat, observându-so şi pe partea cealaltă a sa. El pornea 
de undeva din marginea actuală a pădurii Todireşti, se apropia la  mai 
multe zeci de metri de ţarina „In tre  Şanţuri", rămasă la sud, cădea în 
valea pârâului Hornoi pe cursul său superior şi apoi se desfăşura spre 
valea pârâului Răstoci (Voina).

Existenţa marelui şanţ de la Todireşti trebuie să fie  luată in dis
cuţie tn contextul problematicii impuse de analizarea tuturor vestigiilor 
de acest gen din nordul M o ldovei88. Un astfel de sistem amenajat cu 
scoouri defensive pare că străbătea la un moment dat întreg teritoriul 
de la Nistru la Carpaţi. fiind înzestrat cu un şanţ spre nord, ceea ce de
monstrează că cei care l-au amenajat locuiau la sud de el şi doreau pre
întâmpinarea unor pericole ce puteau surveni de la miazănoapte S9.

85 I. Dan, Toponim ie şi continuitate..., p. 192 şi 198.
88 Ne gândim Sn primul rând la incursiunile poloneze in Moldova, inclusiv la 

cele ale lui Ioan Sobieski, când multe sate din nordul ţării au fost pustiite (M o 
numente istorice bisericeşti..., p. 166).

87 D. Olinescu, Charta arheologică a Bucovinei, în BSRC. XV, 189-1, trim. 
I—II, p. 73.

88 I. Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi. Dacii din spaţiul est-car-
patic in secolele I I— IV  e.n., Iaşi, 1982, p. 114.

w Ibidem, p. 114.
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Din analiza datelor toponimice oferite de N. Grămadă se pot aminti, 
de la  E la V, următoarele localităţi unde apare un astfel de „Troian" : 
Călineşti (parte de hotar), Calafindeşti, Româneşti, Satu Mare. Bădeuţi, 
Rădăuţi („şesul Troianului") şi V o lo vă ţ90. Probabil că toponimul, pla
sat uneori în hotare de sate, prin natura acestei situaţii, a fost men
ţionat de-a lungul timpului şi pentru unele localităţi care practic nu de
ţineau astfel de vestigii.

La rândul său. D. Olinescu aminteşte : Călineşti („şanţul lui Tra- 
ian“ ), Calafindeşti („Tro ian11), Româneşti („un şanţ pe muchia unui 
deal"), Satu Mare („la  şanţul Troian"), Părhăuţi („un şanţ pe muchia 
unui deal") şi Todireşti („şanţ pe un deal ,spre —  satul/n.n. —  Solo- 
neţ“0 9I. Tot N. Grămadă menţionează „Şanţul Hrinceştilor, numit şi 
Nelepca" 92 şi la Părhăuţi toponimul „Trojana oder Şchanze" 93.

Notabilă mai este şi prezenţa in bazinul hidrografic Soloneţ, în 
dreptul confluenţei acestuia cu Blândeţul. a dealului Troian (sau „Tra- 
jan", cum apare toponimul înregistrat în harta cadastrală din 1856) 9\ a 
cărui cercetare perieghetică efectuată de către Nicolae Gostar şi M ir- 
cea Ignat în vara anului 1965 nu dăduse nici un rezu lta t9’’. In realitate 
in acest loc (punct 116), s-au descoperit vestigii deosebit de valoroase 
prin raritatea lor de epocă pentru nordul Moldovei (sec. V II— IX ), ceea 
ce poate avea anumite semnificaţii in contextul general a l acceptării 
existenţei în bazinul soloneţean a unui segment final, până sub poalele 
ram ificaţiei Călugăriţa a Obcinei Mari, a unui astfel de sistem defensiv.

Cercetarea de teren în Părhăuţi de până acum nu a putut descoperi 
informaţii noi cu privire la acel şanţ de „pe muchia unui deal", amintit 
de Olinescu. Mai multe atestări apar pentru „Şanţul Hrinceştilor, numit 
şi Nelepca4' :ifi, sat a flat in hotar cu Părhăuţi şi Todireşti. A  doua sa de
numire, de origine probabil slavă, merită a  fi  sumar comentată. In rusa 
modernă .AEITKA înseamnă „m odelare", „m odelaj", dar un alt cuvânt, 
foarte asemănător, “ A E IT A T . semnifică obol", „prinos"^7. De aici, cu 
simplă ipoteză, ne putem duce cu gândul la rolul unui astfel de sistem 
defensiv, care asigura deplina libertate a unei populaţii, nesupusă deci 
vreunui tribut faţă de o putere vecină.

Acelaşi şanţ de la Hrinceşti. sat dispărut, care îşi avea vatra un
deva în valea pârâului Solea, a fost menţionat in unele documente aus
triece ca fiind „Şanţul cel mare de la Hrinceşti" 98. Mircea Ignat anali
zând atestările avute la dispoziţie, consideră că acest va l de pământ —  
al cărui segment ajuns în contact cu Şiretul a fost identificat în zona 
localităţii Corocăieşti făcea un cot larg spre N-E, în direcţia satelor 
Româneşti, Călineşti, Şerbăuţi şi Calafindeşti99. Practic, numai foarte

80 N. Grămadă, Toponimia satelor..., passim.
!I1 D. Olinescu, Charta archeologică.... passim.
;ri N. Grămadă, Toponim ia satelor..,, II. p. 326.
'•« Ibidem, IV , p. 359.
111 Cf. prima notă de la istoricul satului Cacica.
16 M. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea valurilor de pământ din spafiul est- 

carpatic —  Valul din Bucovina, în Suceava, X I—X II, 1984— 1985, p. 102, nota 5.
36 N. Grămadă, Toponim ia satelor..., IV , p. 326 ; T. Balan. Documente buco

vinene, II, p. 151— 152.
01 E. Petrovici (sub red.). Dicţionar rus-romăn, Bucureşti. 1959, voi- 1, p. 479.
:B M. Ignat, op. cit., p. 107.

Ibidem, p. 107.
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serioase cercetări de teren, desfăşurate Iu întreg arealul nordului M ol
dovei istorice (inclusiv regiunea Cernăuţi) ar putea aduce lămuriri mult 
mai de esenţă în această problemă. După modesta noastră părere cotul 
larg al valului presupus de autorul citat, ca şi existenţa unui val mai 
mic. de „dublură", paralel cu apa Sucevei, rămân doar simple supo
ziţii ,0°.

In sfârşit, prezentăm pe scurt, principalele date statistice de care 
dispunem pentru Todireştiul sfârşitului de veac X V III. In recensământul 
rusesc din 1774 localitatea apare doar cu 20 de ca se101. Aplicând şi aici 
media de 5 persoane pentru o fam ilie, reiese un total de aproxim ativ 100 
de persoane, poate ceva mai mare, dacă avem în vedere că in unele lo
cuinţe puteau trăi la acea dată şi câte două fam ilii. Un număr de case 
foarte apropiat (10) este dat de statistica austriacă din anii 1773—  
!775 in2. Cea folosită de D. Werenka oferă cifre mai mari : la 1774 —  
26 fam ilii, 1776 —  36, 1779 —  74, 1780 —  177 impreună cu Soloneţul, 
şi 1784 —  136 10:î. Pentrul anul 1775 J. Polek publică numărul de 36 de 
familii, două a unor preoţi şi restul ţărăneşti, informaţii preluate şi de
D. Olinescu ,0'\

Analiza hărţilor ne furnizează următoarele date aproxim ative : pri
ma. mai timpurie (BuschfeJ), semnalează prezenţa locuinţelor în cele două 
sectoare de habitat deja menţionate (zona Pietroasa şi cea a pârâu
lui Hornoi). cât şi existenţa a 3 case pe ambele maluri ale pârâului Răs
toci. în total circa 30 de construcţii ; harta O tzellow itz însă. nu redă 
locuinţe pe pârâul Răstoci. aici nenominalizat, în schimb, suma lor. 
prezentat! delimitat grafic, este mult mai mare, de 63 (63 X 5 persoane 
de fam ilie —  315).

La 1841 suni oonsemnaţi 505 locuitori l,a, ajungându-se la 920 in 
preajma secolului nostru 10fi.

Nume mai frecvente in Todireşti : Ignătescu. Munteanu, Râpan, Ta- 
barcea, Bădăluţă, Seserman...

După Ilie Dan. in localitate s-au stabilit de-a lungul timpului fa
m ilii de bejenari ardeleni cu nume tipice, precum : Tabarcea, Moroşan, 
Râpan, Seserman. Rădăşan. Ninv.gean şi Avram  107.

10(1 Ibidem, p. 108. nota 32. Pentru actuala regiune Cernăuţi toponimele „Tro
ian" sau „Traian‘\ cu posibile aceleaşi semnificaţii : Crasna (pârâul Traian şi pădu
rea Traianul). Lucavăţ (Troianul). Putila (poiana Troiana). Noua Suliţă şi Moso- 
reni (Toporuciuca) — N. Grămadă, Toponim ia satelor..., passim.

101 P. V. Sovetov (sub red.), op. c it ,  p. 341.
,0-‘ E. I. Emandi, C. Şerban. op. c it ,  p. 511.
io;; d  Werenka, op. c it, p. 104.
,u'‘ Op. cif., p. 36 ; respectiv, Tabela 'itatistică..., p. 247.
105 X X X , Schematismus..., p. 44.
m  Em. Grigorovitza. op. c i t ,  p. 222.
107 I. Dan, Toponim ie şi continuitate..., p. 86.
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4.3. SOLONEŢ

Purtând numele râului pe a cărui vale s-a constituit, este posibil ca 
aşezarea să fi  fost unul dintre cele mai vechi sate ale zonei aflate aici 
în studiu. Prin comparaţie cu vechimea acestuia, după anexarea Buco
vinei de către austrieci, s-a atribuit numele dc Soloneţu Nou unei noi 
aşezări rurale constituite de către colonişti străini aduşi la izvoarele 
Soloneţului de către noua administraţie.

Este un fapt evident că denumirea apei sugerează prezenţa izvoa
relor sărate din această zonă a saliferului Carpaţilor Orientali, fiind 
posibil un derivat slav de la cuvântul soli (sare) 10î\ Pornind de la aceleaşi 
realităţi geologica se întâlnesc numeroase toponime topografice : „Sărata" 
(în multe judeţe), „Săratul" (Dolj, Huşi, Putna, Vâlcea. Râmnicul Sărat. 
Tazlăul Sărat), „Sărăţelu l" (Bacău, Bistriţa, Prahova : Sărăţelul Bălă- 
neştiior şi Sărăţelul Bercei-Buzău) şi „Sărăţuica" (Ialomiţa). Sinonime 
ale toponimului „Sărăţelu l" sunt : „Slatina" (Arad. Argeş, Bacău, 
Suceava, „Slătioara" (Dolj, Suceava. Vâlcea), „Slătin iţa", „Slătin icul", 
„Slănicul" (Bacău, Buzău, Prahova), „Solnoc" şi „Solnoc-Dobâca" (Tran
silvania —  de la maghiarul Szolnol;), ..Solona" (Jibou-Cluj) şi în sfâr
şit „Solpneţ(u l)“ (Suceava, Botoşani Iaşi, Tulcea) şi „Solonţ" (Bacău. 
Putna-Vrancea)1W.

Astăzi găsim în Indicatorul loca lită ţilor din România, alături de 
alte nume de localităţi derivând de la radicalul „so l“ (Solea —  feat in 
com. Oniceni —  Neamţ şi aşezare urbană in judeţul Suceava ; Solea —  
sat desfiinţat prin înglobare la Zărneşti. com. Mălureni —  Argeş ; 
Soltşti —  Vaslui ; Solona-Sălaj : Solonţ-Bacău : Soloţia —  sat desfiinţat 
în judeţul Maramureş) un sat Soloneţ in comuna Bivolari, judeţul Ia ş i llf).

In documentele medievale apar mai multe pâraie cu acest ultim 
nume : unul in ţinutul Iaşilor, altele in ţinuturile Dorohoi, Bacău. Soroca,

|n* I. Iordan. Nume de locuri româneşti in Republica Populară Română, voi.
I. Bucureşti. 1952. p. 98—99. Ţinem să subliniem şi aici faptul că cercetarea etimolo
gică r. toponimiei româneşti — şi nu numai — porneşte după părerea noastră încă 
de la început de la marele handicap al necunoaşterii, cu foarte puţine exemple de 
excepţie, a lexicului geto-dacic. ceea ce face adesea ca :n cazul chiar a unor cu
vinte di* bază ale limbii române, in iipsa demonstrării filiaţiei latine, să se facă 
trim iterile cele mai facile la limbile străine. In cazul de faţă, considerăm că acest 
cuvânt, desemnând un aliment atât de comun existenţei umane, denumit şi astăzi 
în forme destul de apropiate în diverse limbi europene, era asemănător la geto- 
daci prin originea sa indo-europeană cu cel folosit ulterior de slavi, ceea ce ar 
pune sub semnul întrebării originea slavă de carc s-n vorbit.

Se mai adaugă şi „Solea", considerat a fi derivat slav in -ka de la „soli*. 
Despre Soloneţ şi Solea G. Weigand le consideră forme slave corespunzând bul
garului Slanik .in sens de pârâu sărat (Ibidem. p. 99).

110 P. 235.
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Storojineţ şi Cernăuţi. Intre aceste cazuri documentare se află şi sate 
care preluaseră şi ele numele apei unde apăruseră (in ţinutul Bacău, 
Iaşi şi Soroca) M1.

In documentele medievale aşezarea noastră apare numită „Soloneţ,! 
(ca în prima atestare nomina'lă de la 17 Ianuarie 1517) sau ..Soloneţul'* 
(4 iunie 1588), râul omonim fiind amintit documentar incă de la 3 aprilie 
1415 ,l2. In perioada administraţiei austriece apare sub d iferite nume : 
„Solonez", „Solonica". „Szolonitz". ,.Solonetzu“ . ..Solonecz“ . ..Solonizza” 
„Solonetz“ (cum este redat de altfel şi pe harta Moldovei lui Cantemir. 
copia lui J.B. d’A nville ) şi „Solonici“ l13.

Prima atestare a satului pare să fie  cea consemnată la 15 martie 1490 
cu ocazia întăririi de către Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi a 50 de 
biserici din ţinuturile Cernăuţi şi Suceava —  date iniţial acesteia de 
către Alexandru cel Bun —  când se enumera şi ..... a 38-a biserică, cu 
popă, pe Soloneţ, la Vlad N e g ru l; a 39-a biserică, cu popă. din jos de 
Vlad Negrul, unde a fost popa Maţii (Matei —  n.n.), a 40-a biserică, cu 
popă la gura Soloneţului..." (urmează gura Solcăi. gura „Costinei‘\ Bălă- 
ceana şi „Costina" —  toate în microzonă "'v Necunoscându-se practic 
decât două aşezări rurale in aval de Soloneţ (Părhăuţi şi Todireşti). 
rămâne să vedem în V lad Negrul pe judele de atunci al satului, care îşi 
avea aici şi reşedinţa sa. In acest sens descoperirile arheologice de la 
punctul 26, unde se remarcă în principal resturile de cărămizi de dimen
siuni aparte şi de cahle cu faţa deschisă, pot să indice tocmai identifi
carea in acest loc a fostei reşedinţe feudale. De asemeni trebuie să mai 
reţinem şi menţionarea documentară că cele 50 de biserici fuseseră 
donate episcopiei incă din vremea lui Alexandru cel Bun. ceea oe face 
ca vechimea aşezării pe acel amplasament să fie  sigur coborâtă cel puţin 
în veacul al X lV -lea .

Un prim proprietar cunoscut al satului a fost Caliian, la care vom 
reveni mai jos. La data atestării misteriosului Vlad Negrul, Soloneţul 
aparţinea urmaşilor lui Caliian. Ne întrebăm deci în acest context ce 
raport de rudenie sau de coabitare in scopul administrării aşezării exista 
între toţi aceştia. Oricum, poziţia socială deosebită a lui Vlad Negrul a 
fost de netăgăduit, atât prin citarea sa în documentul din 1490 (aşezarea 
unde rezida beneficiind de o biserică cu slujitorul său) cât şi prin 
prezenţa in punctul arheologic nr. 26 —  dacă identificarea pe teren

1,1 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti de la Bogdcn Vocvod, p. 424 : 
l. Bogdan, Documentele lu i Ştefan cel Mare, I. p. 203, 205, 334, 338, 340, 407, 488 ; 
cf. şi CDM. I, p. 195, 329 ; II. p. 84, 369 şi Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, I, 
partea a Il-a, Iaşi. 1907, p. 155 Cătune cu acelaşi nume in Bucovina in N. 
Grămadă. Toponimia satelor..., voi. V. p. 478.

M* DRH, A. Moldova, I. p. 58.
I. Dan, Toponim ic şi continuitate.... p. 84 şi D. Cantemir, Dcscrierea M ol

dovei, Bucureşti, 1973, harta anexă.
111 DRH, A. Moldova, III . p. 138. Cf. şi Documente bucovinene, V. p. 96, unde 

T. Balan, influenţai probabil dc eroarea lui Em. Grigorovitza (D icţionaru l geogra
fic  al Bucovinei, p. 21), constând in confuzia dintre Soloneţ şi Soloneţu Nou. con
sidera că acest sat aflat „la obârşia Soloneţului" (sic !) la care se referea docu
mentul citat mai sus ar putea fi Soloneţul. Sub influenţa acestor informaţii gre
şite el mai susţine (ceea ce e valabil pentru Soloneţul Nou de fapt) că „statul aus
triac a colonizat salul Soloneţ cu slovaci, silind pe ţăranii români să întemeieze 
satul Pârteştii de Sus".
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este corectă —  a unor vestigii, dovezi ale unui nivel de confort rezi
denţial.

La 17 ianuarie 1517 portarul Luca Arbure cumpăra satul „Soloneţ 
şi cu mori în Soloneţ1- cu suma de 1680 zloţi tă tăreştil15. Cu acest prilej 
se menţionează că Soloneţul fusese primit de Caliian de la domnie, 
Ştefan cel Mare preluând în schimb trei sate puse apoi la dispoziţia 
cetăţii Soroca. Urmaşii lui Caliian, în frunte cu Taţea, fiica lui Dărman, 
fiul primului, ajung astfel să vândă Soloneţul cunoscutului portar de 
Suceava, hotarul satului rămânând delimitat „pe unde din veac au 
umblat41.

In plus, în microzonă, Arbure poseda din 1502 Solea 1lfi, Hrinceşti. 
Botoşana şi Cajvana u7. După moartea sa proprietăţile sale se împart 
între urmaşi. La 4 iunie 1588, fiicei sale călugărite Marica, îi revenea 
Cajvana şi Hrinceşti, iar Odochiei, nepoată a lui Arbure, fiica lui Solo- 
mon Logofăt, Soloneţul cu o moară, Botoşana şi Romancăuţi, departa
jare stabilită încă de la 3 iulie 1575 l18.

Ulterior, membri ai fam iliilor Murguleţ şi Udrea, urmaşi ai Odo
chiei, l-au vândut 119, astfel că proprietar al satului devine diacul Simion 
(sau ,,Simionel“ ) din (sau ,,de“) Soloneţ l20, atestat la 10 mai 1626. când 
primea poruncă de la M iron Barnovschi să cerceteze neînţelegerea ivită 
pentru două terenuri între un diac din Bălăceana şi sătenii din Ilişeşti t21, 
la 22 aprilie 1627 122, Qa 30 august 1633 m  şi pe la 1634 alături de fiul 
său Constantin, ca martor ,2Î. Deşi apare relativ frecvent, acestuia nu 
îi putem stabili numele de fam ilie (sau prenumele, dacă Simionel era 
cel de fa m ilie ),2’\

Dintr-un document datat larg în perioada anilor 1623— 1627, aflăm 
că fiii lui „Sim ionel din S o lon e f1, Nacul, Docîul. fost paharnic, Pătraşcu 
şi Toderaşcu, aiung să-şi împartă ocinille din Comăneşti şi Soloneţ şi a 
patra parte din Dărmăneşti, vânzând fratelui lor Constantin, o pârtş din 
acestea ,2,!. Mai târziu, printr-un zapis din l i  februarie 1675. Nacul —  
devenit mare stolnic —  şi soţia sa Nastasia donează Soloneţul, cu moară 
şi piuă fiului lor Dumitraşcu paharnic 127 La acestea se mai adăugau o 
velniţă, prisăci, un iaz „de lângă casă1’ şi pomătul din Selişte.

"■ M. Costăchescu, Documente moldoveneşti dela Bogdan Voievod, p. 
419—422.

Ibidem. p. 56.
117 D1R, A. Moldova, veacul X V I, voi. III, p. 55— 56, 280—281. 359—360. 

387—398.
" «  Ibidem. veacul X V I. voi. III, p. 388—389 şi 55, câl şi 280—281, 359—360
*>UT. Balan, Sate din Bucovina, (fără paginaţie cursivă) ; afirmaţia nu are 

însă trimitere la sursa informativă.
,'-H’ Idem. Documente bucovinene, I. p. 209, 228.
» «  DRH, A. Moldova. X IX , p. 79—80.
w  Ibidem, p. 249—250.
« «  DRH, A. Moldova, X X I, p. 465— 166.
>-"• Ibidem, X X II. p. 112.
m  Pentru cea de-a doua variantă pledează menţionarea ulterioară a unui 

„Pătraşcu Simionel", probabil un fiu al său. de care se va aminti mai jos (cf. 
nota 133).

1:51 CDM, II, p. 49 (fără alte specificaţii asupra departajărilor).
127 E. Costea, Ctitoria voievodului Ştefan Tomşa al ll- le a  de la Solea, Cer

năuţi, 1939, p. 21. La 1725 Dumitraşcu Nacu era atestat ca mare proprietar în ho
tar probabil cu Cajvana, parte a domeniului mănăstirii Solea (Documente bucovinene, 
IV , p. 51).
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Pe la începutul veacului următor vistiernicul Vasile Adam stăpânea 
jumătatea de sus a satului, pe care a dat-o testamentar, în lipsa copiilor, 
vărului său Ion Dociul. Acesta, la vându-i, în 1731 vinde partea sa de 
sat cu 111 bani de argint lui Savin Argh irie (soţul Saftei, fiica lui Ion 
Nacul), pentru a putea achita unele datorii ale vărului său, decedat ,28. 
Această jumătate ajunge apoi în proprietatea ginerelui lui Savin A rgh i
rie, Matei Bantăş şi apoi prin căsătoria fiicei ultimului. Xantia, în cea 
a negustorului ieşean Ion Diamandi-Gribincea l29.

In 1800 (14 octombrie, după Documente bucovinene, V, p. 130 sau 
18 septembrie după anexa I, idem, Sate din Bucovina), Xantia a vândut 
jumătatea sa de sat baronului N icolae Kapri pentru suma de „29.000... 
lei bani turceşti", prilej cu care se menţionează sumai' şi ispisoacele 
înmânate noului proprietar, care priveau foştii deţinători ai moşiei : 17 
ianuarie 1517 (document deja amintit) ; ispisoc de la 2 august 1620 (ine
dit) despre care aflăm  doar că viza jumătatea de sus a satului ; zapis 
din 24 iulie 1620 de la Dumitraşcu, fiu l Nastasiei şi nepotul Maricăi, 
nepoată a lui Arbure ; zapis din 23 decembrie 1603 de la Grigore Udre 
„t ij pe 5000 jir ib ii"  ; zapis din 20 martie 1762 de la Sandul Timuş ; un 
altul de la Alexandru Brangule din 24 ianuarie 1793 ; zapis de cumpă
rare de la Safta şi Toader Ilinca din 13 iunie 1789 şi, în sfârşit, alte 
documente fără importanţă pentru problema avută aici în atenţie m .

în scurt timp baronul Kapri va dona satul Soloneţ (alături de Todi
reşti şi Liteni) fiului său J ose f131.

Revenind la alte părţi ale Soloneţului, în majoritate răzeşite ulte
rior, putem să mai amintim şi alte departajări şi schimbări de proprietar. 
L;i 1 iulie 1740 o Mărie, soţie o unui diac Ştefan, dăruia după decesul său 
M itropoliei Moldovei partea să de moşie „căţi parte se va alege din 
sălişte Soloneţul... pe apa Soloneţului" m . Ţinând cont de cele afirmate 
într-un alt zapis din 8 iapuarie 1756, Ion Dociul, deşi în 1731 vânduse 
jumătatea de sus a satului lui Savin Arghirie, a ajuns să stăpânească şi 
alte părţi de sat. toate provenind iniţial din vechea proprietate a tatălui 
său Gh. Dociul. Astfel, făcându-se o departajare între fraţi, Ion Dociul 
primeşte 1/18 parte din a treia parte din Soloneţ (treime care fusese a 
lui Simionel Pătraşcu, mort fără descendenţi direcţi) şi o parte a frate
lui său Mihalachi Dociul, prima parte, modestă, dăruind-o apoi nepotului 
său „Simeon Tăutul de Comăneşti11 Peste patru ani, partea primită 
de la Mihalachi, tot atât de mare, provenind dintr-o treime de sat ce 
aparţinuse lui Simionel Pătraşcu, Dociul o va da tot lui Simion Tăutul int.

T. Balan, Documente bucovinene, IV, p. 95. 
m  Idem, Sate din Bucovina, mss, fără numerotare cursivă. StâpAnlnd jumăta

tea de sus a Soloneţului, Matei Bantăş ajunge să fie implicat în rejudecarea hota
rului satului dinspre moşia Cajvana. Cu acest prilej (8 iulie 1768 in TDS, p. 392 ; 
8 iulie 1767 în Documente bucovinene, V. p. 127 — rezumat cu date aparte ce su
gerează totuşi neidentitatea celor două acte) se dau informaţii interesante cu pri
vire la hotarul celor două proprietăţi.

La data când Em. Grigorovitza scria in dicţionarul său geografic că la 1770 
satul era proprietatea lui Matei „Bantoş“ şi al căpitanului Dumitru Strigiri (p. 
201), el preluase eroarea de la D. Werenka (cf. nota 148).

T. Balan, Sate din Bucovina, f.p. cursivă.
131 Idem, Documente bucovinene, V. p. 130.
,:t3 Ibidem, IV, p. 172.
,s:i Ibidem, V. p. 12ti. 
iM Ibidem, V, p. 127.
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Acesta, de altfel, va apare peste încă opt ani într-o hotărnicie ca pro
prietar al unei moşii în  Soloneţ, care se învecina cu satul Bălăceana, 
proprietate mănăstirească l:t5. Ca martor era amintit aici şi Matei Ban
tăş, negustor din Iaşi.

Căutând lărgirea moşiei sale din Soloneţ, mazilul Simion Tăutul din 
Comăneşti a reuşit să-şi cumpere şi alte proprietăţi, fapt ce explică de 
ce el declara la 17 decembrie 1782 în faţa unei comisii austriece că deţine 
jumătate din Soloneţ, a 1/18 parte primită de la o rudă şi a 1.18 şi 1/4 
parte cumpărate de la rude 13C. în situaţia în care cu trei zile înainte 
Ioan Diamandi declarase şi el în aceleaşi circumstanţe că este proprie
tarul a jumătate din sat, provenind de la socrul său Matei Bantăş. ne 
punem întrebarea în ce măsură datele declarate de cei doi sunt corecte, 
rezultând din însumarea fracţiilor mai mult decât un sat întreg ( 100% ). 
Situaţia rezidă —  după opinia noastră —  şi astfel de cazuri sunt relativ 
frecvente în analiza regimului de proprietate şi altor sate, pe de-o parte 
în erorile cu sau fără voie de apreciere cantitativă a departajărilor fun
ciare succesive care se făceau de-a lungul timpului, iar pe de alta în 
nesinceritatea unora care se declarau în anumite momente proprietari 
de drept ai anumitor părţi de moşie, cauze care adeseori au generat pro
cese judiciare.

în final însă, în testamentul său, Simion Tăutul nu menţiona la 12 
decembrie 1792 decât 1/4 din Soloneţ, lăsat fiilo r Vasile şi Gheorghe şi 
o „parte de Soloneţ11 de care urma să beneficieze fiica sa Casandra ,:J7. 
Tot Tăutul, la un moment dat, ajunsese să cumpere 1/8 parte din Solo
neţ. Iată cum s-au petrecut faptele : pe la 1772 familia Nacul stăpânea 
unele părţi din sat. Nicolai Ilică, soţul Smarandei şi deci ginerele Sa/lei 
(soţia lui Savin Arghirie), fiica lui Ion Nacul, va face însă in mod repe
tat unele datorii la armeanul sucevean Ivan Kapri. care in cele din urmă 
îi va zălogi moşia din arealul satului. In această situaţie, ca rudă a Năcu- 
leştilor, dorind păstrarea pământului în familie, vornicul Simion Tăutul 
a achitat suma de 408 lei în contul datoriilor lui Ilică, preluând el însuşi 
ca proprietar moşia pusă în litigiu |!<8. Poate că tocmai această moşie a 
fost primită de Casandra.

Satu] Soloneţ va sfârşi, după cum s-a arătat deja, prin a fi in între
gime, sau numai în părţile sale componente principale, proprietate a lui 
Nicolae Kapri şi apoi, de la 1817, a fiului său Josef.

Vechimea satului medieval Soloneţ este in stadiul actual al cerce
tării zonale încă imposibil de stabilit, ca şi cauza pentru care el —  şi nu 
altă aşezare din această vale —  a luat numele râului în apropierea căruia 
s-a constituit. Nu vom şti niciodată cum se numea în preistorie sau în 
cele mai vechi epoci istorice acest afluent meandrat al Sucevei, care a 
o ferit alături de form ele de relie f adiacente condiţii de habitat dintre 
cele mai bune. Ceea ce poate fi doar o ipoteză este presupunerea —  
datorită prezenţei în amonte a izvoarelor sărate, permanent vizate de 
către om —  că (denumirea sa a derivat mereu de la această bogăţie a 
subsolului.

»*  TDS, p. 395.
,:lu T. Balan. Documente bucovinene, V, p. 130. 

ibidem, V, p. 129.
' *  Idem, Sate din Bvcovina, f.p. cursivă.
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Din punctul do vedore al descoperirii până acum a celor mai vechi 
vestigii medievale, prima vatră cunoscută s-a plasat pe ambele maluri 
ale cursului inferior al pârâului Cajvana. cu puţin înainte de vărsarea 
sa în Soloneţ (punctele 25 şi 26), acolo unde s-au descoperit şi frecvente 
bucăţi de zgură cu un conţinut considerabil de fier, care —  cu probabi
litate —  au aparţinut majoritar evului mediu. în cadrul tuturor descope
ririlor observabile la suprafaţa solului se remarcă cele care au aparţinut 
unei construcţii alungite, dotată cu sobă (sau sobe) cu cahle oală, care 
pot data complexul în veacul al XV-lea. eventual în epoca lui Ştefan 
cel Mare, când este atestat, aşa cum s-a menţionat deja, acel „V lad  N e
grul".

Cim itirul aşezării din această epocă se găsea amplasat după cum se 
pare pe form e de teren mai joase, la sud de sat (punct, 27), în apropi
erea drumului judeţean de astăzi.

Toate aceste constatări contrazic total părerea încetăţenită mono
grafic în primul rând la nivel local, conform căreia vatra iniţială a satu
lui a fost amenajată pe partea dreaptă a Soloneţului, spre Dealul G ro
sului (unde exista şi o bisericuţă din lemn), ea fiind schimbată pe cea 
actuală, pe stânga râului, din cauza unor năvăliri duşmane 139. în for
marea acestei opinii eronate toponimul „Casele V ech i" considerăm că a 
jucat un ro l prioritar. în  realitate, consultând harta lui Hora von Otzel- 
low itz (verificată cu datarea ceramicii descoperite aici), constatăm că la 
sfârşitul veacului al X V III- lea  deja aproxim ativ jumătate din vatra 
localităţii se desfăşoară la sud de râu, pe un teren accidentat, cu denu
mirea menţionată, azi nelocuit. Cu priv ire la aceste aspecte, autorul ulti
mei monografii săteşti, I.V. Răchieru, este de părere —  poate folosind şi 
o veche tradiţie locală —  că această extindere de habitat ar fi fost făcută 
de emigranţii ardeleni, care s-au aşezat pe Dealul Grosului până pe 
Pârâul C h i t a r u lu iA f i r m a ţ ia  ne pare justificată dacă comparăm harta 
Biischel cu cea mai nouă (1790) menţionată (hărţile V I şi V III).

Părăsirea prim ei vetre depistate arheologic până acum s-a făcut în 
mod cert înaintea anului 1675, când este pomenit „pomătul din sălişte", 
dovadă că vechiul amplasament fusese deja părăsit K‘ I.

In privinţa cauzei acestei mutaţii trebuie să ne mulţumim doar cu 
cele pe care le mai consemna tradiţia din localitate, care amintea de un 
atac al tătarilor care ar fi dus la incendierea bordeielor şi a bisericii, al 
cărui clopot (clopote) sătenii reuşesc în grabă să le salveze aruncându-le 
într-o fântână V‘2. Cu acest prilej s-ar fi distrus şi moara, a cărei amin
tire dăinuie şi astăzi prin toponimul „M oai’a Veche".

,3a C. Milici, Monografia comunei Soloneţ, din punct de vedere geografic şi 
istoric, Bucureşti, f.a., p. 14. de la care s-a informat şi I. Dan (Toponim ie şi con
tinuitate..., p. 84) ; M. Bocancea, Dinamica şi structura populaţiei şi aşezărilor din 
comuna Todireşti; judeţul Suceava, lucrare de gradul I didactic. Iaşi, mss. dactilo
grafiat, p. 79 ; V. Butnaru (op. cit., p. 27), care afirmă că a găsit pe Dealul Gro
sului urme bogate de chirpic şi ceramică de la sfârşitul secolului al X lII-lea  până 
Ia sfârşitul veacului al X V -lea  (!) — descoperiri neconfirinate de cercetarea noas
tră — şi alţii...

iw I. V. Răchieru, Soloneţ — o aşezare din Bucovina, Timişoara, 1995, p. 35.
141 N. Grămadă, Toponim ia satelor..., V, p. 478.
m  C. Milici, op. cit, p. 15.
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Ca urmare a acestor pericole foarte frecvente —  tradiţia consem
nează necruţătoare atacuri otomane —  care vizau în primul rând capitala 
M oldovei din apropiere, se mai menţionează o incendiere de biserică 
intr-o zi de Iordan (6 ianuarie), când lumea a fost surprinsă în timpul 
slujbei religioase, ceea ce a dus la numeroase victime, îngropate apoi 
lângă acest lăcaş de c u lt143.

Monografia 'lui C. M ilic i mai aminteşte de existenţa cândva în vatra 
satului a unei reşedinţe boiereşti, cu beciuri încăpătoare, construită de 
un oarecare Simion Grecul, care ar f i  făcut şi o moară nouă pe Solo
neţ 14/*. Existenţa acestei curţi boiereşti se pare că nu a fost prea lungă, 
Niculai Kapri distrugând-o (?) spre a-şi muta reşedinţa la T od ireş tiW5.

Ca monumente arheologice, dar folosite în evul mediu ca punct de 
demarcaţie între hotare, sunt menţionate cu prileju l rejudecării lim i
tei proprietăţii mănăstireşti Cajvana cu Soloneţul, în anul 1767, „două 
m ovile" i/*6.

Soloneţul, sat de mărime modestă, avea la data ocupaţiei ruseşti 
doar 21 de case K7. De aici rezultă că pe la 1775 era locuit de peste 100 
de persoane. D. Werenka ne oferă următoarele date : la 1774 —  21 fa 
milii, 1776 —  17, 1779 —  44, 1780 —  împreună cu Todireşti —  177, 1784
—  51 * «.

Statistica austriacă inedită folosită de T. Balan cuprinde datele de 
mai jos : 1789 —  63 case, 68 fam ilii, 377 suflete

1794 —  77 case, 71 familii, 421 isuflete

1796 —  77 case ; 77 fam ilii, 450 suflete.

1798 —  78 case, 79 fam ilii, 469 suflete

1800 —  68 case, 80 fam ilii, 519 suflete 149

Harta Biischel ilustrează pentru „Solonitza" o dispersare deosebită 
a locuinţelor, atât pe valea cursului in ferior al pârâului Cajvana, pe cea 
a pârâului Mesteceni, dar şi pe cea a pârâului Răstoci. Cu toate acestea 
aşezarea număra doar peste 20 de locuinţe identificabile cert pe hartă, 
cifră apropiată celei o ferite de recensământul rusesc sau de statistica 
austriacă din 1775, publicată de J. Polek, unde se menţionează pentru 
„Szolonicz“ doar 17 fam ilii ţărăneşti Lr>0. La rândul său, harta Otzello- 
w itz, mai târzie, surprinde efectele „la  z i"  ale aportului demografic 
transilvănean, prin compactizarea vetrei, sporirea numărului de gospo-

14:1 Ibidem, p. 16.
144 Ibidem, p. 17— 18.
145 Ibidem, p. 20—21. In redarea schimbărilor de proprietari ai satului din 

secolul al X V III-lea , începând cu acel „Simion Grecul'1, neatestat documentar, se 
dau multe informaţii îndoielnice, fără acoperire ştiinţifică, asupra cărora nu ne 
propunem să insistăm (p. 18—20).

,w N. Grămadă. Toponim ia satelor..., V. p. 478.
147 P. V. Sovetov (sub red.), op. cit., p. 341 (scutiţi de bir : 1 mazil, 2 popi,

2 argaţi ai mozilului, 15 scutelnici ai postelnicului Iordache M ilo şi 1 femeie să
racă).

14:1 Op. cit., p. 96.
1VJ Sate din Bucovina, mss. fără numerotare de pagină cursivă.
liu Op. cit., p. 38 sau D. Olinescu, Tabela statistică..., p. 247.
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dării la cel puţin 26 şi locuirea zonei numite mai târziu „Casele Vechi" 
(cf. harta V I).

In sfârşit, la 1841 satul avea 491 locuitori, fiind poate cel mai slab 
populat din întreaga zonă cercetată (excepţie poate făcând Pârteştii de 
Sus sau Cacica, care împreună înregistrează 817 su fle te )151, ca la sfâr
şitul aceluiaşi veac să înregistreze 817 locu itori152.

în  localitate se află biserica Sf. Nicolae, alături de cea ridicată în 
ultim ii ani. A  fost construită din lemn de brad de Diamandi Gribincea, 
ajutat de săteni, ila 1764 153, în vremea vorniciei lui Simion Cioată.

După C. M ilici, fam iliile Tipa, Grigorean, Grosu, Beldeanu şi M ilici 
aparţin valului de bejenari ardeleni care s-au stabilit aici. La aceştia
I.V. Răchieru mai adaugă : Răstoacă, Rotari, Crăciunescu şi Cioată 1M.

Astăzi, în localitate se mai întâlnesc fam iliile, mai puţin numeroase, 
Bosancu, Ciornei, Andriese, Săvuţ, Adomniţei, Tabarcea, Bălăceanu, 
Sahlean şi sporadic Răchieru, Rudnic, Baranaschi.

Toponime sugestive : „Dealul Curături“ cu păşunea „La  Poiană", 
„Dealul Rediu", „Dealul Grosului", „Dealul Ţiclău“ , „Poiana lui M ilic i“ , 
„Câmpul Beldeanu*1, „Lunca T ip e i“ .

• •

X X X , Schematismus..., p. 44.
Em. Grigorovitza, op. cit., p. 201.

,;,i Dată publicităţii de C. Milici (op. cit., p. 11), ca (şi de Em. Grigorovitza
op. cit., p. 201). In schimb Gh. Bratiloveanu şi M. Spânu op. cit., p. 81—82), men
ţionează anul 1763. Autorii nu ne lămuresc totuşi asupra datei ctitoririi, o dată 
afirmând că biserica s-a ridicat in 1763 („cu 13 oni înainte de 1776“ ), după care 
citează pisania care aminteşte anul 1781 ! Nu ştim de asemeni de unde provine 
toponimul „Dealul Bradului" (probabil confuzie !), atunci când aceiaşi citează pe
I. Dan (Toponim ie şi continuitate..., p. 84, nota 70), care de fapt aminteşte de pla
sarea primei vetre pe Dealul Grosului !

N. Stoicescu menţionează ca dată a ctitoririi bisericii Sf. Nicolae anul 1781, 
în schimb, plasează greşit satul în componenţa comunei Cacica (Repertoriu l bi
bliografic..., p. 772).

,y* C. M ilici, op. cit., p. 15 şi I. V. Răchieru, op. cit., p. 35. La; 1725 se amin
tea ca punct de repar „bordeiul lui M ilic i“ , ceea ce ne face să ne îndoim asupra
apartenenţei acestei fam ilii la marele curent emigraţionist din a doua Jumătate a 
secolului al X V III-lea  (T. Balan, Documente bucovinene, IV , p. 51).
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4 4 C A JV A N A

Pornind de la formele cele mai vechi de atestare documentară, con
siderăm că denumirea sa corectă este „Cajvana" şi nu Caşvana11, cum 
uneori se întâlneşte i55, folosindu-se în acest sens argumentul că numele 
său ar deriva de la „caş“ , fiind dat aşezării în urma unui popas al lui 
Ştefan cel Mare pe aceste m eleagu ri156. într-o astfel de situaţie, expli
caţia etimologică a denumirii sale devine deosebit de dificilă, în plus, 
în România, nefiind o altă localitate cu nume identic sau aprop ia t157.

De-a lungul timpului satul apare nominalizat : „Căivenii... cu 
moară" (2 mâi 1585), „Căjvean ii" (19 mai 1587), „C ă iven ii-1 (4 iunie 1588), 
„C hezvin ii" (28 iulie 1615), „C ă jven ii" (15 aprilie 1618), „Căşvana" (în 
redactor T. Balan. 15 septembrie 1725), „Căjvana" (18 iu lie 1767)... In 
perioada administraţiei austriece numele apare sub form e tipice fone
tice de epocă : „Keszvana", „Keschwana", ş.a.

Din prima atestare documentară care a avut şansa conservării ei 
până în zilele noastre, datată la 3 iuilie 1575, aflăm că satul „C â jven ii" 
Jtăcaa parte din moştenirea lăsată fiicelor sale de către Luca Arbure l5iţ. 
Mai târziu, la 2 mai 1585, aflăm că averea portarului de Suceava se 
constituiese de-a lungul existenţei sale prin priv ileg ii de cumpărături 
şi de împărţeală de la Bogdan „cel bătrân" şi Ştefan „cel Tânăr", la care 
se adăugase zestre mamei salle, Nastasia, întărită la un moment dat de 
acelaşi Bogdan Voievod. La această ultimă dată menţionată satul devine 
proprietatea fiicei sale, călugăriţa Marica, la el adăugându-se o moară 
şi „Hrinceştii", tot cu o moară Maricăi i se recunosc aceleaşi pro
prietăţi şi în documentele din 19 mai 1587 şi 4 iunie 1588 1C0.

Em. Grigorovitza, op. cit., p. 54, cu forma „Căşvana", dar mai ales in 
folosirea uzuală contemporană.

Conform unei tradiţii locale, cunoscută personal de autor de la unii săteni 
mai vârstnici.

157 I. Iordan, P. Găşteanu. D. I. Oancea, op. cit., p. 97. Este posibil ca totuşi 
aşezarea să-şi fi primit numele de la cel al pârâului ce trece pe teritoriul său, nu
mit m documentul din 15 aprilie 1618 „Caşva". N. Grămadă semnalează existenţa 
în zona Câmpulung a unui deal sau munte mai mic numit „Cajvanca" (Topon i
mia satelor... voi. V I, p. 542). Numele propriu Căjvănean este explicat de I. Ior
dan pornind de la numele topic Caşva din Transilvania cu sufixul toponimic „ean“ 
(D icţionar al numelor de fam ilie româneşti, Bucureşti, 1983, p. 95).

,:,s DIR , A. Moldova, veacul XV I, I ii,  p. 56.
,r*  Ibidem, III. p. 280—281.
«*» Ibidem, III, p. 359—360 şi, respectiv, p. 387—388.
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O dată cu trecerea timpului, Cajvana rămâne în posesia urmaşilor 
ei, a fiicei sale Maria, căsătorită cu Ion Solomon, vistiernic. Tofana, fiica 
sa, alături de soţul său, Vasile Şeptilici şi cei patru copiii ai lor vând 
moşia la 28 iulie 1615 pentru o m ie de „galbeni ungureşti" voievodului 
Ştefan Tomşa, care, la rându-i, o donează ctitoriei 6ale de la Solea 161. 
O problemă de localizare teritorială teoretică care se naşte aici este aceea 
ce priveşte plasarea vetrei sale, deoarece se afirma că satul se află pe 
,,paiâul cu acelaşi nume, Chezvanii, unde se varsă în râul Soloneţ". In 
realitate este vorba despre o eroare, poate neîntâmplătoare, ce reflecta 
tendinţa de extindere pe orice cale a domeniului mănăstiresc, deoarece 
spre vărsarea Cajvanei în Soloneţ se afla —  şi se află şi acum —  satul 
Soloneţ. Pe de altă parte, la începutul veacului al X V II-lea , se pare că 
Cajvan? îşi mutase vatra ceva mai spre nord, pe form e de teren mai 
înalte şi poate la acea dată încă bine împădurite (ceramica din punctul 
38— 39, „Sălişte", nu trece de secolul al X V I-lea ).

O dată plasarea teritorială descrisă greşit, aceeaşi formulare se reia 
la 15 aprilie 1(518 („pe pârâul Cajva, unde cade în Soluneţ") 1<32, dată la 
care Radu Mihnea întărea satul aceluiaşi lăcaş monahal.

Cajvana este ulterior menţionată în 1725, cu ocazia rediscutării 
hotarelor domeniului mănăstiresc 103.

La 18 iu lie 1767 Grigore Callimachi încerca să rezolve litigiu l dintre 
mănăstire şi Simion Comănescu (Tăutul) şi Matei Bantăş, având ca obiect 
o anumită încălcare a hotarelor Botoşanei, Cajvanei şi Hrinceştiului, 
sat din apropiere, pe apa Solcăi, călugării Mănăstirii Humor urmând şi 
e i să se prezinte la judecata domnească cu hrisoavele privitoare la 
Com ăneştilft*. în  scurt timp, la 3 ianurie 1768, domnul întărea mănăs
tirii de pe Solea, alături de Botoşana, şi Cajvana 1(B.

Inform aţii interesante aflăm  însă în documentul din 8 iulie 1768, 
când se continuă conflictul cu Matei Bantăş, din S o lon eţ,6e. Intenţionând 
o extindere a hotarului sudic al moşiei cajvănene, călugării de la Solea
—  pornind probabil şi de la eroarea de plasare la care ne-am referit ante
rior —  identifică siliştea Soloneţului (punct 25) cu cea a Cajvanei din 
veacurile anterioare. In ceile din urmă judecata ajunge să se pronunţe 
corect, identificând siliştea Cajvanei, nu aproape de vărsarea pârâului 
său în Soloneţ, ci mult mai spre miazănoapte, mai sus, acolo unde se 
mai puteau observa „semne de livezi cu pomi, vişini şi pruni şi ţintirim  
de biserică într-un cap de pisc între pârăile Căjvăn ii" (afluenţii săi din 
cursul superior —  n.n.). Locul la care se face referire, purtând urme de 
la un vechi cim itir sătesc este în mod normal ceea ce astăzi, în amintirea 
unei vechi biserici, se numeşte „Dealul Crucii", iar vatra de locuire 
s-a plasat în punctele nr. 38— 39.

La 2 ianuarie 1782 egumenul M eftodiu de Solea menţiona în faţa 
comisiei austriece că stăpâneşte sa tu l167, al cărui venit, alături de altele,

l(il Ibidem, veacul X V II, III, p. 222—223.
Ibidem, veacul X V II, IV, p 266.

lra T. Balan, Documente bucovinene, IV , p 51— 52 şi TDS, p. 229 cu datare
1724 !

TDS, p. 379.
Ibidem, p. 384.

lwi Ibidem, p. 392.
107 T. Balan, op. cit., V, p. 162.
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era prezentat statistic peste incă câteva luni mai târziu 16S, ]a 23 noiem» 
brie anul următor 169, şi la 26 octombrie 1784 170.

Intrând în proprietatea Fondului bisericesc, Cajvana va deveni 
comună autonomă din anul 1849.

Una din realităţile de hotar ale satului Cajvana, a fost teritoriul 
localităţii Hrinceşti, azi dispărută. Em. Grigorovitza menţiona la vremea 
sa că în Cajvana mai circula tradiţia conform căreia, demult, în hotarul 
estic al aşezării exista (satul Hrinceşti, distrus la un moment dat de 
tă ta r i17). De a ltfe l şi astăzi se mai numeşte în arealul Cajvanei o parte 
de teren agricol „Hrinceşti”  sau „Crânceşti” .

Plasarea sa a fost undeva între Gura Solcei şi Arbore, „pe apa Sol- 
cii'1 In iţial satul „a fost drept domnesc", ulterior al portarului Luca 
Arbure, căci la 2 mai 1585, aşa cum s-a arătat deja, fiica sa Marica îl 
moştenea, fiindu-i reconfirmat la 19 mai 1587 şi 4 iunie 1588, deşi încă 
de la 11 ianuarie 1588 domnitorul îl acorda episcopului de Rădăuţi, 
Gheorghe Movilă, care achitase 70.000 aspri pentru plata haraciului, 
sumă pe care logofătul Solomon, soţul Maricăi, o datora din strângerea 
birului în ţinutul S u ceve i173. La rândul său, Gheorghe M ovilă  l-a dăruit 
„cu moară şi heleşteu în Solea,” , Mănăstirii Suceviţa. cunoscuta ctitorie 
a fam iliei sale. Deoarece ulterior ginerele lui Ion Solomon. căpitanul 
Dumitraşcu, reuşeşte să obţină şi să distrugă hrisovul de acordare a 
satului Mănăstirii Suceviţa, lerem ia M ovilă  pentru a mulţumi ambele 
părţi plăteşte 300 de „ughi galbeni”  lui Dumitraşcu şi soţiei sale Tofana, 
astfel, la 1 iunie 1605 Hrinceştiul fiind reconfirmat domeniului mănăsti
resc ,7/i. Neînţelegerile privind proprietatea asupra satului continuă însă, 
căci la 20 decembrie 1623 copiii Tofanei, Vasile. Lupul şi Drăguţa ajung 
să vândă satul Mănăstirii Solea cu 400 de galbeni ungureşti175.

începând cu anul 1625 se desfăşoară mai multe etape ale litigiului 
pentru Hrinceşti dintre cele două mănăstiri menţionate. La 24 ianuarie 
Maria Polocki mărturisea că a văzut când tatăl său. lerem ia Movilă, a 
plătit căpitanului Dumitraşcu cei 300 de zloţi ungureşti drept cumpără
tură a sa tu lu i1,fi. Peste mai puţin de o lună, episcopul de Rădăuţi, Evlo- 
ghie, cu soborul de la Mănăstirea Solea, face schimb cu Mănăstirea

1» TDS, p. 457.
Ibidem, p. 471.

m  Ibidem., p. 479
1,1 Op. cit., p. 54.
,TJ Amintire a vecinătăţii cu Arbore, sunt numele unui loc, a unor poieni şi 

a unui codru, cât şi a unui deal, toate purtând denumirea satului dispărut, men
ţionate de N. Grămadă ca prezente toponimice la Arbore (mss. citat, voi. I, p. 4— 5 
şi 91). în harta cadastrală de la 1856, apare un punct trigonometric cu notaţia 
„Krinczestiu" (Arh. St. Suceava, Fond O RPO T, nr. 22).

Referiri la această localitate dispărută a făcut T. Balan, in Sate dispărute..., 
P- 14— 15. !n privinţa ftatutului mai vechi al satului, considerăm că ipoteza mai 
veche a lui E. Emandi prin care Hrinceştiul, poate ca şi Cajvana, ar fi putut face 
parte din ocolul Sucevei, merită încă a fi menţinută în atenţie (cf. Observaţii de
ţteografie istorică privind ocolul oraşului Suceava, în Suceava, IV , 1977, p. 123).

,7a T. Balan, Documente bucovinene, I, p. 101. La prima departajare a averii 
lui Arbure. din 3 iulie 1575, Odochia primise jumătate din sat, numit „Hriţenii" 
(D IR , A. Moldova, veacul X V I, III , p. 56).

m  DIR , A. Moldova, veacul X V II, I, p. 246.
,7r’ CDM, Supliment, I. p. 150 (în Documente bucovinene, I, p. 179, anul 1622).
,rG Ibidem. p. 150, doc. 399.
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Suceviţa, dându-i două sate din ţinuturile Dorohoi şi Botoşani, in schim
bul moşiei Hrinceşti şi a două se liş t i,77. Mai târziu este deschis conflictul 
dintre Ilie  Şeptilici şi lăcaşul ctitorit de Movileşti, care se încheie prin 
înţelegerea din 18 iu lie 1654, postelnicul renunţând la Hrinceşti, Iaslovăţ 
şi Ceaplinţi, contra satului Ş erbău ţi178

In 1709 aşezarea era încă locuită, fiind la acea dată proprietate a 
mănăstirii lui Tomşa de la Solea ,79. A lte  atestări, fără să mai fim  încre
dinţaţi că localitatea fiinţa, s-au păstrat din anii 1767 180 (domnul M ol
dovei intervine de partea mănăstirii Solea, ce acuza impresurarea moşii
lor sale Hrinceşti, Cajvana şi Botoşana), 1783 181 (în hotar cu Iacobeşti),
17 8 5 182 (in hotar cu Todireşti) şi 1782, când egumenul solcan declara in 
faţa comisiei austriece de delim itări funciare că mănăstirea sa stăpâneşte 
„in  cordon", alături de Solea, Botoşana, Cajvana şi Iaslovăţ şi săliştea 
Hrinceşti, dovadă că satul fusese mai demult pu stiit1S3.

Cele mai vechi urme ceramice medievale identificate până acum la 
Cajvana provin din punctele 38— 39, teren agricol numit şi astăzi in chip 
sugestiv „Sălişte". Din repartizarea observată perieghetic a acestor ves
tigii, rezultă că bordeiele sătenilor în secolele X IV — X V  erau dispuse pe 
ambele maluri ale pârâului Cajvana. Pe partea stângă a sa, în apropie
rea unor mici afluenţi, frecvenţa crescută a acestor materiale —  la care 
se adaugă şi bulgări de zgură cu un conţinut marc de fie r  —  pare a 
indica o intensitate mai mare de locuire, inclusiv in veacul al XV I-lea. 
Toate aceste informaţii vin să demonstreze veridicitatea celor afirmate 
in documentul din 8 iulie 1768, dată la care se mai puteau observa butu
rugi de la vechi livezi şi urme de la amplasai'ea vechiului cim itir (şi deci 
şi a bisericii) „într-un cap de pisc“ . deci ceea ce astăzi se numeşte suges
tiv  —  ca şi la Botoşana —  „Dealul Crucii". în amintirea punerii aici a 
unei cruci, pe locul existenţei fostului lăcaş de cult.

Ca şi în alte frecvente cazuri, în urma probabil a unei distrugeri 
pricinuită de invaziile tătaro-turce, aşezarea s-a refăcut pe poziţii mai 
înalte, căutând în continuare să aibă in strictă apropiere suprafeţele 
împădurite ale dealurilor din vecinătate. Dovada peremptorie a acestei 
mutaţii —  ca şi la Todireşti. Soloneţ, Comăneşti sau Botoşana —  este 
faptul că toate acestea astăzi sunt constituite la miazănoapte de fostele 
lor vetre, devenite cu timpul câmpuri agricole. A lături de alte descoperiri 
răzleţe de ceramică medievală târzie, efectuate izolat in jumătatea nor
dică a vetrei actuale, ne mai stau mărturie a acestei expansiuni de 
locuire şi observaţiile de la punctul 42 (ceramică din veacurile X V I I—  
X V III ),  plasat deja la circa 600 m nord de actuala biserică, în apropierea 
căreia s-au mai depistat şi două puncte cu frecvente bucăţi de zgură 
cu mult fie r  în conţinut (punct 41).

In schimb, nu putem cunoaşte ce anume a cauzat Cajvanei o scă
dere demografică deosebit de mare. care a făcut ca în momentul ocu

177 D IR , A. Moldova, veacul X V III, V, p. 318.
,7!i T. Balan, Documente bucovinene, II, p. 145.
17s Ibidem, III, p. 151. Tradiţia amintea că a fost „dărâmat de tâtari“ , poate

—  opinăm noi — la 1716 (Em. Grigorovitza, op. cit., p 54).
**> TDS, p. 378.
181 T. Balan, Documente bucovinene, IV, p 134.
<« Ibidem, V I, p. 282.
183 Ibidem, V, p. 162.
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paţiei habsburgice a Bucovinei harta Biischel să înregistreze pe cursul 
superior al pârâului său principal doar 9 locuinţe. Oricum, cele 10 locu
inţe (bordeie ?) de pe cursul mijlociu şi începutul celui in ferior al pârâ
ului Cajvana trebuie totuşi să lc atribuim Soloneţului (harta V III ).  In 
această situaţie, nu ne mai miră faptul că recensământul rusesc din 1774 
nu aminteşte nim ic de Cajvana ,8/*. Ca ipoteză, bănuim că la cele 21 de 
case (inclusiv 2 preoţi) ale Soloneţului, fuseseră înglobate şi toate cele 
răsfirate din amonte de acest sat, pe valea Cajvana. Dacă alte sate bine 
populate acum, precum Părhăuţi, Comăneşti sau Pârteşti aveau câte doi 
slujitori bisericeşti (Todireştiul, doar cu 20 de case, nu avea nici unul !), 
Soloneţul, cu 21 de case, beneficia de serviciile unui număr de doi preoli. 
ceea ce ar putea fi  ipotetic un argument susţinător al supoziţiei noastre 
de mai sus. To t la fe l putem interpreta şi lipsa menţionării satului In 
statistica austriacă a anilor 1773— 1775 185.

In următorii ani însă, beneficiind şi de un spaţiu desţelenit deja în 
veacurile anterioare capabil să ofere loc şi m ijloace de trai mult mai 
multor fam ilii, aşezarea ajunsă pe pragul pierderii chiar a identităţii 
sale. beneficiază numai in câţiva ani de un aport demografic transilvă
nean deoseWit de viguros. Iată deci că la 1780 ea însuma deja 85 de 
fam ilii, iar incă peste patru ani. e drept împreună cu Botoşana, 161 de 
fam ilii 18B.

A  urmat apoi —  se pare —  aproape o stagnare, urmată iarăşi de 
ritmuri susţinute de creştere demografică :

..........  . Nr. membri
case fam ilii suflete pe fam ilie

178? 80 85 466 5,48

1794 110 108 631 5,48

1796 117 127 724 5,70

1798 183 132 790 5,98

1800 131 140 

• * 
♦

827 187 5.90

,M P. V. Sovetov (sub red.), op. cit., p. 340—352.
185 E. I. Emandi, C. Şerban, op. cit., p 511—512.
'*'• D. Wcienka, op. cit., p. 43.
187 T. Balan, Sate din Bucovina, mss. fără numerotare cursivă a paginilor,

statistică m ililară inedită.
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4.5. CO M ĂNEŞTI

Num ele localităţii provine în mod normal de la antroponimul 
„Com an" şi nu de la cumani, cum uneori în mod superficial s-a acre
ditat de-a lungul timpului această supoziţie la nivel lo ca l188. Nu ştim 
însă în oe măsură acel Coman ar f i  dat numele său unei moşii, situată 
între Solea şi Arbore, unde o tradiţie mai veche afirma că nişte bejenari 
maramureşeni ar f i  poposit o vrem e înainte de-a se f i  stabilit în actua
lul sat Com ăneşti189. Şi tot incertă este după părerea noastră şi etapa 
istorică la care s-a re ferit această tradiţie, mai sigur părându-ne că ea 
reflectă realităţi de secol X V III, mult mai vii în memoria ultimelor gene
raţii.

In documentele medievale din veacurile X V I I— X V II I  a apărut 
adesea un sat numit „Com ăreşti" sau „Cumăreşti“ , în ţinutul Suceava 
pe apa Şiretului, în zona satelor Budineţ. Bănila, Carapciu şi Igeşti (azi 
regiunea Cernăuţi). în  1785 încă exista 190. In cazul său derivarea de la 
un oarecare Coman pare a f i  mai incertă.

Un alt sat „Comăneşti" este amintit la 6 aprilie 1631 101 in ţinutul 
Vaslui, sau altele în ţinuturile Trotuş, Covurlui sau pe Başeu 192.

Astăzi există în judeţul Bacău cunoscuta locailitate urbană Comă
neşti şi unele sate cu nume identice în judeţele Arad, Galaţi. Harghita, 
Mehedinţi şi Olt. Două au fost desfiinţate în judeţele Botoşani şi Gorj. 
A lte  localităţi cu aceeaşi origine etimologică a denumirii : Comăneasca 
(jud. Brăila), Comandău (jud. Covasna), Comanca (jud. Olt şi Vâlcea), 
Comancu (desfiinţat —  jud. Prahova) şi Comana (jud. Constanţa Ilfov  
şi Braşov) u».

Forma sub care a apărut denumirea satului a fost tot timpul Comă
neşti, mai puţin în perioada ocupaţiei austriece, când anare transcris în 
diverse forme.

Spre exemplificare, Ştefan Cfiiril, Monografia satului Comăneşti, mss., 1960,
p. 2, sau chiar Em. Grigorovitza, op. cit., p. 71. Un sat Comăneşti, „unde a fost
Comamar' era atestat la 15 martie 1497. cât şi la 4 martie 1546, când era folosită 
menţionarea „unde a fost Comănel" (M. Ciubotaru, Toponimia bazinului hidrografic 
Rebricea (jud. Iaşi —  jud. Vaslui). Oiconimele. Perspectivă istorică ( I I ) ,  în A I IA  
Iaşi, X X IX , 1992, p. 431).

lsa St. Chirii, op. cit., p. 3.
1SU T. Balan, Documente bucovinene. I, p. 143, p. 176, p 223 ; II, p. 123, 131 ; 

III, p. 81, 86, 131, 207 ; V I, p. 15, 79.
151 CDM, II, p. 145— 146.
172 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare I 

p. 68, 97 ; II, 158, 333, 583 ; DRH, A. Moldova, I, p. 398 şi II, p. 125.
I. Iordan, P. Gâştescu, D. I Oancea, op. cit., p. 115.
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La 16 decembrie 1782, mazDul Simion Tăutul declara în faţa comi
siei funciare austriece că vechile documente ale satului se pierduseră cu 
timpul W4. Nu este deci de m irare că cea mai veche atestare documen
tară certă a localităţii este târzie, din 5 iunie 1601. în  document aflăm 
însă că iniţial boierul Vană 'dobândise satul, fiindu-i întărit de A le 
xandru cel Bun. De la acesta Comăneştiul rămâne, prin departajări 
succesive, la nepoţii şi apoi strănepoţii săi, f iii şi nepoţii lui Necoriciu, 
care la data menţionată ajung să vândă lui Văscan Dobrenchi pentru 
600 de taleri de iargint „cinci părţi din tot satul... cu loc de iaz şi de 
'moară la pârâul Soloneţului M ic şi la Botăşana şi cu pometuri şi cu 
lazuri". Tot din hrisovul lui Alexandru cel Bun rezulta şi dreptul de 
proprietate deţinut acum de Didea, „fiica  Agafie i, nepoata lui Macsin, 
strănepoata Nastasiei", care primea de la  Vascan Dobrenchi 50 de taleri 
de argint în schimbul a 1/6 parte din Comăneşti ..cu pometuri şi cu 
curături şi cu loc de moară" 105.

O altă menţionare a localităţii este cea din 15 iunie 1616, când este 
menţionat printre m artorii unei donaţii funciare din Bălăceana şi „G le- 
gorcea de Comăneşt(i)" 196.

Diacul Simion din Soloneţ reuşeşte cu timpul să cumpere şi părţi 
ale moşiei vecine, Comăneşti, dc vreme ce dintr-un document datat larg 
între anii 1623— 1627 rezultă că fiii săi. Nacul, Dociul, fost paharnic. 
Pătraşcu şi Toderaşcu ajung să-şi împartă ocinile din Soloneţ, Comăneşti 
şi un sfert din Dărmăneşti, pentru ca apoi să vândă o parte din moşte
niri fratelui lor Constantin ,97.

O posibilă atestare se datează la 20 ianuarie 1634, când Isac de Sine- 
hău (numit si Isac Mironescu, fiu al lui Miron Onciul) se plângea pentru 
săliştea Comăneştâlor ,98. Din păcate nu putem fi siguri dacă referirea 
vizează satul nostru, mai sigur fiind vorba despre o localitate dispărută 
la care se face referire la 6 aprilie 1659, când se restabilea hotarul unei 
„bucăţi de loc la Iacobeşti, care se află cătră Româneşti", atunci când 
se pomenea „hotarul Comăneştilor" 1M.

De abia in veacul al X V III- lea  se cunosc date mai precise. Pe la 
începutul acestuia, jumătate din sat era proprietatea lui Savin de Comă-

T. Salan. Documente bucovinene, V, p. 128- La 1490 biserica din Comă
neşti nu era supusă episcopiei de Rădăuţi, ceea ce a făcut ca ea . să nu fie  men
ţionată în cunoscutul document de la 15 martie. 6 ricum, în mod firesc aşezarea 
poseda un lăcaş de cult la acea dată. In ceea ce o priveşte pe cea din ultimul 
sat, în amonte din valea râului, nemenţionată nici ea, lucrurile surit clare de vreme 
ce satul lui Pârtea aparţinea deja braniştei hunaorene. Pentru acelaşi context- do
cumentar, întrebări identice se nasc şi pentru Cajvana şi Botoşana, care la sfâr
şitul veacului al XV-lea. erau probabil încă proprietăţi domneşti ^nu boiereşti. .

1!>;’ D lR . A. Moldova, veacul X V II. I. p. 11— 12. Ne întrebăm dacă nu cumva 
acest _Vană“ , contemporan al lui Alexandru cel Bun, este tocmai vornicul Oan.'i 
de la Tulova, ţinând cont şi de faptul că documentul de la 1601 nu ne dă alte 
amănunte legate de persoana sa, care era probabil şi atunci încă deosebit de bine 
cunoscută. Să nu uităm că Oană ctitorise prima mănăstire de la Humor, care va 
primi de la Alexandru cel Bun satele din imediata apropiere „unde au fost Tato- 
mir şi Pârtea“ şi „seliştea lui Dianiş".

,on Ibidem. veacul X V II. IV , p. 9. Pentru identificarea satului cu cel de care 
ne ocuoăm acum. mai păstrăm unele rezerve.

<<" CDM, II, p. 49.
T. Balan. Documente bucovinene. II, p. 106. Cf. şi N. Iorga, Studii şi do

cumente, V. p. 533. nr. 11.
m  T. Balan. Documente bucovinene, II, p. 161.
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neşti, astfel că la 22 septembrie 1742 fiii săi, călugării Ghedeon, fost 
egumen al mănăstirii Putna şi Ghelasie, egumenul Mănăstirii Sf. Ilie. 
de lângă Suceava, ajung să vândă pentru 175 d^ lei Mănăstirii Humor 
această parte din Comăneşti 200. Teritoriu l apusean al vechii localităţi 
intră astfel in braniştea Mănăstirii Humor, devenind cu timpul un sat 
aparte numit „Liuzii Homorului". Edificator in acest sens este declara
ţia făcută la 15 ianuarie 1782 in faţa comisiei austriece de către călugă
rul humorean Pahomie, conform căreia mănăstirea stăpânea la acea dată
—  printre altele —  şi jumătate din Comăneşti, zis şi „Liudie-Humora

La 21 noiembrie 1744, la cererea aceluiaşi lăcaş monahal, Ioan 
Mavrocordat delega pe Lupul Balş să stabilească hotarul exact al acestei 
jumătăţi de sat, urmând să dea mărturie cu semnele de h otar202.

Cealaltă jumătate din Comăneşti, partea de răsărit, care şi-a păstrat 
numele iniţial, ajunge în proprietatea mazilului Simion Tăutul, devenit 
la un moment dat chiar ispravnicul ţinutului Suceava. Pe lângă această 
moşie, după cum s-a văzut deja, e l primeşte în 1756 şi 1760 de la unchiul 
său Ion Dociul părţi din Soloneţ 203.

Proprietar al unor suprafeţe considerabile de pământ, Tăutul. căsă
torit în 1739 cu Catrina (Ecaterina), fiica Nastasiei Rugină, ajunge să fie  
implicat într-un diferend cu Mănăstirea Solea. La 23 septembrie 1765 
indica reperele de hotar ale satului său cu Botoşana, proprietate mănăs
tirească 20'‘. Conflictul continuându-se, Grigore Callimachi dispunea la
18 iulie 1767 ca să se cerceteze şi să se rezolve neînţelegerile dintre lăca
şul monahal şi „Sim ion Comănescul“ şi Matei Bantăş, pârâţi că împre
soară moşiile Hrânceşti, Cajvana şi Botoşana, prilej cu care trebuiau să 
se prezinte şi călugării humoreni cu actul de cumpărare a jumătate de 
Comăneşti şi cu hotarnica făcută de vornicul Lupul B a lş20r’. Peste numai 
patru zile el participa alături de tatăl său, ieromonahul Iosif, în vârstă 
de 75 de ani. la fixarea defin itivă a homarului proprietăţii sale cu Bo
toşana

Un al doilea conflict in care a fost implicat Tăutul. a fost cel cu 
Mănăstirea Ilişeşti, proprietară a satului Bălăceana deoarece in 1781 
stăpânea —  se pare —  abuziv in moşia menţionată un teren de circa 
40— 50 de fă lc ii207.

Peste un an, în faţa comisiei austriece el declara că stăpâneşte jumă
tate din Comăneşti (se referea probabil la tot Comăneştiul propriu-zis, 
după apariţia in braniştea Humorului a satului Liuzii Humorului), moş
tenită de la părinţi şi moşi, documentele vechi ale satului fiind demult 
pierdute 206 ; jumătate pe care vedem că peste un deceniu o lăsa prin 
testament fiilor săi Ion şi Costachi, ultimul mai primind casa cu acare
turile şi m oara20£1.

'-’uu Ibidem. JV, p 212— 214. Aici, un nepot al celor doi Simion (probabil Tăutul). 
se opune iniţial vânzării acestei jumătăţi de moşie strămoşească.

301 Ibidem, p. 214 
TDS, p. 265.
Cf. notele 133 şi 134.

a» TDS, p. 365.
306 Ibidem, p. 379.
208 Ibidem, p. 379—380.
507 Ibidem, p. 447.
306 T. Balan. Documente bucovinene. V, p. 128.
303 Ibidem, p. 128
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De asemeni, merită a fi menţionat şi faptul că şi Mănăstirea Solea 
ajunsese să stăpânească —  legal sau ilegal —  teren in arealul comăneş- 
tean, deoarece în primăvara anului 1782 ea înscria in situaţia venitu
rilor sale provenind din arendarea moşiilor, alături de Botoşana şi Caj
vana şi o parte din Comăneşti 210. Informaţia ridică unele întrebări, mai 
ales pentru faptul că in anul următor, la 23 noiembrie, făcându-se e v i
denta veniturilor mănăstireşti, se amintesc cele două sate vecine, dar fără 
reluarea referirii la Comăneşti 211.

Revenind la fam ilia Tăutuleştilor, mai menţionăm doar câteva fapte. 
Costachi, decedat fără urmaşi direcţi, în 1822, a lăsat partea sa „jumă
tate de moşie14, Catrinei Cozacli, cu care trăise necununat. Aceasta, ulte
rior s-a căsătorit cu boierul bucovinean Gheorghe F londor212. Cealaltă 
parte a moşiei, cu excepţia unei părţi de livadă, fiii lui Ioan Tăutul, 
Mihalachi şi Vasile au vândut-o aceluiaşi boier, originar din S toro jin eţ213.

Cele mai vechi puncte locuite în evul mediu, depistate până in pre
zent, sunt cele de pe ambele maluri ale pârâului Hotari (câmpul „Săliş- 
tea“ —  punct 50) şi din lunca pârâului Botoşana (punct 54). Materialul 
ceramic din primul punct s-a descoperit în cantităţi modeste, deşi la 
arăturile mai adânci de după colectivizare se spune că apăreau la lumina 
zilei multă ceramică fragmentară, chirpic şi chiar bucăţi de cărămidă. 
Datarea vestigiilor descoperite în cercetarea noastră se încadrează în 
veacurile X V — X V I, la fe l ca şi cea propusă de profesorul V. Butnaru 
în deceniul trecut. Pe tarlaua „Runc“ —  după acelaşi autor —  loc plasat 
lângă pârâul Tinţu, la ieşirea din sat spre Botoşana. s-au descoperit 
câteva fragmente ceramice databile în veacul al XTII-lea. realitate nesur- 
prinsă însă de recunoaşterea noastră perieghetică 214.

Tot în Sălişte. toponim notat „Selişte" numai la pârâul Hotari in 
harta cadastrală de la 1856 215, se spune că demult exista şi o cruce mare 
din lemn, indicând un vechi amplasament de biserică.

In punctul 54 de pe Soloneţul Mic, unde se pare că nivelul de locu
ire frr fi mai vechi, cel puţin din secolul al X lV -lea , este posibil să fi 
existat o reşedinţă boierească, după cum ar indica resturile de temelie 
de piatră identificate în perioada interbelică (sec. X IV — X V I).

Cea mai veche necropolă cunoscută, corespunzând vetrei din Sălişte, 
se plasa spre miazănoapte. în punctul 51 ,.în G rop i". Cimitirul ca şi bise
rica actuală se află pe cote mai înalte, spre nord. dovezi ale mutării cu

TDS, p. 457.
Ibidem, p. 471.

m  St. Chirii, op. cit-, p. 36 şi Aurelian Bondar. Istoricul satului Comăneşti,
mss. în proprietatea autorului, p. 3. unde insă nu se dau sursele informative.

113 T. Balan, Documente bucovine ne, V, p. 129.
3,4 V. Butnaru, op. c it, p. 20.
215 Arh. St Suceava, Fond O RPO T, 36.
21U Spre exemplificare A. Bondar, op. cit., p. 2. sau chiar I. Dan, Toponime şi 

continuitate..., p. 69, Şiră argumentări. Primul mai susţine că biserica din Sălişte 
era din cărămidă (?) şi că tot atunci a fost distvusă şi „moara din jos“ , altă incen
diere a satului fiind pricinuită în 1650 de tătari.

La 20 ianuarie 1634 a fost menţionată „săliştea (s.n.) Comăneştilor" recla
mată de un „Isac de Sinehău". dar este îndoielnic că este vorba de localitatea noas
tră (N. Iorga, !n nota 198 şi T. Balan. Sate din Bucovina, mss. dactilografiat, nepa
ginat). Nu putem deci folosi această dată ca limită ante quem pentru identificarea 
momentului distrugerii vechil vetre de sat.
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timpul a vetrei satului. Data unei distrugeri necruţătoare a aşezării, 
care ar fi determinat tocmai acest fenomen, ar putea fi anul 1575, al 
unei incursiuni tătăreşti la care se referă intuitiv unele monografii loca
le 21f>. O altă dovadă a acestei extinderi a Comăneşi iului sunt şi desco
peririle ceramice din punctul 55 (sec. X V I— X V II), in dreptul bisericii 
actuale, în apropierea căreia ctitorul său şi proprietarul satului, Simion 
Tăutul, îşi va ridica propria sa curte (cf. punct 56). Aşa cum ne demon
strează descoperirile de aici, conacul beneficia de sobe din cahle, cât şi 
de o conductă ceramică de aducţiune a apei potabile, fiind zidit din 
piatră, aşa cum ne-o certifică redarea grafică a  sa din harta cadastrală 
de la 1856, dată la care era stăpânit alături de anexe şi un întins pomăt, 
de Catinca Flondor 21".

Urmaş cert al celebrului logofăt Tăutu din sfatul domnesc al lui 
Ştefan cel Mare, conştient de ilustra sa descendenţă, Simion Tăutul şi-a 
construit lângă reşedinţă în cursul anului 1772 propria sa biserică, im i- 
tând-o arhitectural, în chip evident, pe cea dc la Bălineşti a strămoşului 
său 21S.

Iată sintetic principalele date statistice ale localităţii, de la sfârşitul 
veacului al X V III- lea  :

a) recensământul rusesc aii lui Rumianţev (1774 —  pentru ţinutul 
Suceava) : 38 case, din care nu plăteau biruri fam iliile a 2 mazili, 2 rup- 
laşi, 6 argaţi ai lor, 2 preoţi, un ţigan şi 5 fem ei sărace 2,!) :

b) statistică austriacă din anii 1773— 1775 : nr. aproxim ativ de case 
38 ; 220

c) harta Biischel : 33 case grupate compacl în  prima jumătate a 
cursului in ferior al pârâului Botoşana, aproape toate pe partea stângă 
a apei (cf. harta V III) ;

d) siatistica 177-3 pe fam ilii : „Kum aniesti“ . 2 mazili. 3 popi, 37 
ţărani ;22*

e) statistică Werenka, pe fam ilii : 1774— 31, 1776— 42, 1779— 62 : 
1780. împreună cu Pârteştii de Jos —  126, 1784— 66 ; 222

f) statistică militară inedită T. Balan :
Nr.; membri

* ' • p e  fam ilie

1789 56 case 55 fam ilii 312 suflete 5,67
1794 56 case 55 fam ilii 312 suflete 5,67
1796 70 case 76 fam ilii 412 suflete 5,42
1798 72 case 80 fam ilii 446 suflete 5,57
1800 70 case 82 fam ilii 472 su fle te223 5,57

317 Cf. nota 215.
*1»  pentru multe alte date ale fam iliei Tăutul, cf. Documente bucovinene, V, 

p. 128— 130. Referiri bibliografice pentru biserica lui Simion şi Catrina Tăutul in 
N. Stoicescu, Repertoriu l bibliografic..., p. 203.

-|,J P. V. Sovetov (sub red.), op. c it ,  p. 340.
E. I. Emandi, C. Şerban, op. c i t ,  p. 511.

321 J. Polek, op. cit., p. 3G, sau D. Olinescu, Tabela statistică..., p. 247.
D. Werenka. op. cit., p. 48. 

m  T. Balan, Safe din Bucovina, joss. citat.
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g) statistică din 1841 : 1325 locuitori, cel mai populat sat din între
gul bazin hidrografic ! ; 224

h) populaţia la sfârşitul aceluiaşi veac : 1247 persoane -£>.
Delimitarea hotarului nordic al satului, cu Botoşana, proprietate a

mănăstirii Solea, este alt aspect care merită a fi  analizat aici. In acest 
sens s-a păstrat un document datat în anul 1725, care ne redă mai 
multe repere de teren, unele cu semnificaţii aparte 220. Solicitat în acest 
sens, „Lazorescul cel bătrân“ din Todireşti mărturisea aceste semne de 
hotar pe care le cunoştea încă din copilărie, toate demarcând domeniul 
mănăstiresc de Comăneşti şi Dumitraşcu Nacul, proprietar din Soloneţ : 
„va lea Vodnii 227 (după opinia noastră azi pârâul şi valea Răstoci, hotar 
atunci cu Todireştiul) la „Făgeţelul cel din gios şi pe la mogile şi pe lângă 
bordeiul lui M ilic i pi din sus ear Izvorul Socilor în gios păn unde dă 
in Rostoşe (pârâul Rostuşa de azi —  n.n.) şi treace în ceaea parte peste 
Rostoşe şi să sue la deal şi dă pin limba cea de pădure (urmare a de fri
şărilor masive de până atunci —  n.n.) şi treace piste drum şi apucă 
părăul până da în Cajvana şi treace părăul şi apucă în deal, din poiană 
de ultoane şi peste pădure în bour (stâlp de lemn sau arbore incizat 
cu semn de demarcare —  n.n.) şi cade în Botoşana pi din sus, 
la deal pi din sus de casa lu i Grămadă, pin ariea Oncii şi să scoboară 
la vale pe piscu şi cade în părău şi apucă părăul la deal şi dă în poiană 
să împart toate hotarele, a Părteştilor şi a Comăneştilor şi a Solcâi" 
(respectiv Botoşana —  n .n ). Printre martori apare un Simion Grămadă şi 
N istor Păstrăv. Traseul hotarului ar fi după opinia noastră următorul 
(hărţile 1, 2, 3) : valea pârâului Răstoci, cele trei m ovile de pe coama 
dealului „P e  Dumbravă" (din care astăzi se mai poate cu greu observa 
doar una —  cf. punct 23), valea de unde izvorăşte un mic afluent al 
Rostuşei, valea pârâului Rostuşa, drumul actual Soloneţ-Cajvana, pârâ- 
udui Cajvana, dealul Comăneşti, încă împădurit atunci şi având insemn 
cu bour, apoi pârâul Botoşana şi micul său afluent „Lăutoai'*22?, azi 
Poiana —  punct 57), până pe dealul ce desparte azi Comăneştiul de 
Humoreni". Poiana Bărăictarului" se pare că a fost pe dealul Comă
neşti 229.

Nume de fam ilie mai răspândite : Sofian, Maierean. Păstrăv, Morar, 
Gorcea, Nistor, Iu g a m , Constantinescu, Vişnicean(u). Lucescu. Leşan, 
Sfeica, Iacoban, Cotleţ, Pintilescu, Todiraş, Râpan.

* *
*

m  X X X , SchemaUsmus..., p. 43.
- s Em. Grigorovitza, op. cit., p. 70.
’m  T. Balan, Documente bucovinene, IV , p. 51.

Ibidem, V, p. 127, unde pârâul este numit „Voin il“ . In harta de la 185G. 
el apare notat „Woina“ , „Rustova“ sau „Rustiova" (Arh. St. Suceava, Fond ORPOT, 
121 —  Todireşti).

r2* T. Balan, Documente bucovinene, VI, p. 194, unde se indică puncte de 
hotar între Comăneşti şi Botoşana (22 iulie 1767).

219 Ibidem, p. 194— 195.
ao i. Dan, Toponim ie  şi continuitate..., p. 70, care le consideră pe primele de

provenienţă transilvăneană.
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4.6 BO TO ŞAN A

Ca şi în cazul multor altor sate medievale, numele acestei localităţi 
ar putea deriva de la un antroponim, un oarecare „Botuş" sau „Bo- 
taş“ care l-ar fi fondat sau .stăpânit iniţial. De altfel, localităţi cu 
denumiri identice sau foarte apropiate au existat şi se găsesc şi acum 
pe teritoriul românesc. Iată sintetic câteva repere în acest sens :

La 3 martie 1581 era amintit pe pârâul Brusniţii din ţinutul Cernă
uţi satul „Botoşeniţa" ‘m , azi dispărut, remenţionat cu ocazia vânzării 
sale la 8 decembrie 1654 cu denumirea de „Botăşiniţa" zn). A lte  forme 
ale numelui apar in anii 1716— 1717 („Botăşinţii", „B otăşăn ţi")234.

Un sat „Botăşinţa" sau „Botoşinţe“ apare in  ţinutul Sucevei, pe 
pârâul H ora iţ,J36, la S— V  de Bâlcăuţi, fiind vorba de Botoşăniţa Mare 
din actuala comună Calafindeşti, numită astfel spre a o deosebi de cea 
„M ică", creaţie din vremurile moderne plasată acum administrativ pe 
arealul comunei Grăniceşti. La 4 mai 1587 era menţionată „Botoşăniţa 
pe Horaiţ", la 30 martie 1492 fiind plasată cu mai puţină exactitate pe 
Ş iret cu forma „Botoşănţăi 23K“ , iar la 3 iulie 1626 apare cu forma „Botă- 
şifn jţi pi H o ra iţ237". A lte  a testări: 1662 („Botoşinţăi- ), 1682 („Botoşi- 
niţa"), 1739 („Botăşinţi” ) şi 1765 („Botoşinţe" 238).

o altă posibilitate, demnă de menţionat este cea care se referă la deriva
rea de la vechiul cuvânt „botăş", cu sens de mlădiţă de viţă de vie sădită de om 
icf. Gh. I. Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, Bucureşti, 1898, p. 
565, care însă atunci când se referă la oraşul Botoşani, preferă derivarea de la un 
antroponim precum Botăş, Botoş sau Botoşan, explicaţie agreată şi de N. Iorga în 
Istoria rom ânilor prin călători, ed. a Il-a , 1928, voi. I, p. 56).

Profesorul V. Boca din Botoşana, autorul unei elaborate monografii a satului 
său natal, aminteşte şi opinia lui Nicolai Sbiera din condica cronicală a parohiei 
Comăneşti, după care numele localităţii s-ar trage „de la cuvântul botoş carele 
însemnează o mlădiţă de vie ce se plantă în pământ ca să crească, precum se nu
meşte o mlădiţă tăiată dintr-un pom cultivat şi se întrebuinţează spre oltuirea 
pădureţilor. Cu alt cuvânt Botoşana ar însemna o plăntăciune nouă, o colonie, o 
aşezare a locuitorilor de pe un loc pe altul“ (Istoricu l salului Botoşana, Extras 
(cap. II) din Cartea satului Botoşana. Monografie folclorică, 1974. mss. dactilo
grafiat, p. 56).

I. Iordan aminteşte pentru antroponimul „Botoş“ expresia „botoaşă", în sens 
de „oaie bătrână care nu mai are dinţi“ (D icţionar al numelor..., p. 75— 76).

T. Balan, Documente bucot>inene, I, p. 79 ; idem, Sate dispărute..., p. 6—7.
2X1 Idem, Documente bucovinene, II, p. 148— 149.
* »  Ibidem, III , p. 148 şi 189.

Ibidem, II, p. 14.
Ibidem, I. p. 20, 97—98.
Ibidem, I, p. 195.

**  Ibidem, III. p. 7, 58 şi 73 ; IV, p. 153, 231 şl 20.
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Tot în ţinutul Suceava, la nord de Frătăuţi, exista satul „Botăşani", 
azi dispărut, dăruit de către Ştefan cel Mare Mănăstirii Putna la 14 
octombrie 1489 2-59, şi reconfirmat lăcaşului monahal la 2 februarie 1503 
(„Botoşinţe") şi 21 august 1520 („Botăşane") 1VK

La 1754 obiectul unei dispute între mănăstirile Solea şi Voroneţ era 
un munte, „Botăşan", dăruit iniţial de către Ştefan Tomşa ctitoriei 
sale

In ceea ce priveşte localităţi contemporane, „Indicatorul localită
ţilor din România" aminteşte : satele Botuş şi Botuşel (com. Fundu- 
M oldovei —  Suceava), Botoşeşti —  Paia (jud. Dolj), satele Botoş din 
judeţul Cluj (desfiinţat) şi judeţul Suceava (com. Iacobeni) şi în fine 
cunoscuta reşedinţă de judeţ —  Botoşani 242

Variantele numelui localităţii au fost : „Botăşenii" (1575 —  prima 
atestare documentară cunoscută), „Botăşana (1601)“ .,Botăşani" (1587, 
1633), „Botoşenii" (1588), „Botoşani" (1615), „Botăşeana" (1778), ..Botă- 
şeni" (1767), „Botoşana" (1768, 1782, 1783 ş.a.) şi „Botoşeana”  (1778) şi 
„Botosechana", „Botuschana", ,.Bottuschana“ , „Bothuschanna" şi „Potos- 
chana" în documentele administraţiei austriece. La 1918 i se mai spunea 
„Botuşana" ?<3.

Din păcate nu se cunosc prim ii proprietari ai satului, de abia la 
împărţirea moşiilor lui Luca Arbure, petrecută la 3 iulie 1575, Botoşana 
este menţionată fiind moştenită de fiica sa Odochia Wl. care reuşeşte să 
îl păstreze şi la următoarele departajări consemnate de către documen
tele din 2 mai 1585 v<5, din 19 mai 1587 24e şi din 4 iunie 1588, când Odo- 
chiei i se mai confirmă pe lângă „Botoşeni" moşia Soloneţul cu moară 
şi satul Romancăuţi, cealaltă fiică a portarului de Suceava, călugăriţa 
Marica, rămânând cu Drăguşeni şi în microzonă de care ne ocupăm 
satele „C ă jven i" şi „H linceşti" cu moară (Hrinceşti de pe apa Soleai —  
azi d ispărut)247. La ultima dată menţionată mai existau încă hrisoavele 
de la ttogdan cel Chior şi Ştefăniţă ce-i confirmaseră lui Luca Arbure 
proprietăţile menţionate 24S.

începând cu anul 1615 'deţinătorul satului devine pentru multă 
vrem e Mănăstirea Solea, cunoscuta ctitorie a domnitorului Ştefan Tomşa. 
La 25 octombrie 1615, urmaşii Odochiei, strănepoţii boierului Răcătău, 
vând voievodului cu 700 de galbeni Botoşana, aşezare de „pe apa pârâ
ului Soloneţul M ic", cu un loc de moară, la rândul său domnul donând-o 
aşezământului m onahal2'*9.

După ce vânduse jumătate din „M eleşeuţi" (ţinutul Suceava), popa 
Aftanasie cumpără la 30 august 1633 pentru aceiaşi mănăstire două

239 Ibidem, II, p. 12— 14 şi 59 ; idem. Sate dispărute..., p. 18, unde aflăm că 
pe locul său stăpânirea austriacă a colonizat lipoveni de la Fântâna Albă. 

r,u Idem, Documente bucovinene, II, p. 6 şi 13. 
m  Ibidem, V, p. 113.

I. Iordan, P. Gâştescu, D. I. Oancea, op. cit., p. 89.
In Dicţionarul geografic al Bucovinei, Grigorovitza numeşte satul la fel, 

plasându-1 pe apa cu acelaşi nume (p. 17).
M  D IR , A. Moldova, veacul XV I, III, p. 55—56.
«s  Ibidem, p. 280—281.

Ibidem, p. 359—360.
Ibidem, p. 389.

248 Ibidem.
iu/ <i>. Balan, Documente bucovinene, I, p. 163— 164.
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prisăci : una la Clit —  deci în apropiere de Solea —  şi alta la „satul 
Botoşani, ţinutul Suceava 250. Deoarece in acest ţinut nu fiinţa cu acest 
nume decât încă o localitate, la miazănoapte de Frătăuţi, de care s-a 
amintit deja, proprietate la acea dată a Mănăstirii Putna, ne exprimăm 
opinia că referirea  este legată tocmai de satul de pe Soloneţul Mic.

Mai târziu, alte documente se referă la unele întăriri domneşti ale 
proprietăţilor mănăstirii Solea, ocazii de remenţionări ale Botoşanei şi 
uneori ale hotarelor sale. A stfe l se întâmplă in 1724251 şi în 1760 252. 
Peste alţi cinci ani, Simion Tăutul indica hotarele satului Comăneşti 
dinspre moşia Botoşanei, proprietate mănăstirească 253.

O situaţie deosebită apare în anul 1767, când domnul Moldovei, Gri- 
gor? Callimachi, ajungea să rezolve litigiu l dintre aşezământul monahal 
pe de-o parte, ameninţat cu împresurarea moşiilor sale „Botăşana11, „Căj- 
vana“ şi „Hrinceşti11 şi Matei Bantăş şi „Sim ion Comănescul“ (Simion 
Tăutul) pe de alta 254. Astfe l se explică de ce în scurt timp se ajunge să 
se menţioneze hotarul moşiei „Botăşana“ dinspre Comăneşti : pârâul 
Mutoai, Soloneţul Mic, poiana Bărăictariului (martori Simion Tăutul şi 
ieromonahul Iosif, tatăl său în vârstă de 75 de a n i)25S. Conflictul se va 
încheia prin reconfirmarea succesivă, la 3 şi respectiv 9 ianuarie 1768, 
a proprietăţii mănăstireşti asupra Botoşanei, de către Grigore Callima
chi 256.

în urma ocupării de către Habsburgi a Bucovinei, la 2 ianuarie 1782 
egumenul M eftodie de Solea declara unei comisii speciale austriece că 
mănăstirea stăpânea în teritoriul recent ocupat de către imperiu satele 
Solea, Botoşana, Căjvana, Iaslovăţ şi săliştea Hrinceşti, dovadă că ultima 
aşezare se risipise deja 357.

Până la desfiinţarea aşezământului monahal din 29 aprilie 1785, Boto
şana mai apare in aprilie 1782 într-o evidenţă a veniturilor mănăstireşti 
provenite din arendarea moşiilor sale, alături de Solea, Cajvana „şi o 
parte din Comăneşti" —  şi în altele din 23 noiembrie 1783 şi din 26 
octombrie 1784 ^  După 1785 fosta proprietate mănăstirească va fi admi
nistrată de către Fondul Bisericesc, satul devenind comună autonomă 
începând cu anii care au urmat revoluţiei de la 1848.

Prim ele peceţi ale satului „Bottoschana" datează din anii 1797 şi 
1826. având reprezentaţi în câmp central trei a rb o r i^ .

în  cuprinsul ţarinei „Sălişte11 (punct 59) tradiţia locală afirma că 
existau de mult curţi boiereşti ale unor descendenţi ai lui Luca Arbure, 
poate ale Odochiei. La data prim irii satului de către Mănăstirea Solea 
(1615), după cum s-a constatat, nu se face însă nici o referire în acest 
sens. Pe de altă parte, aceeaşi tradiţie, afirmă că pe ''dealul Bâtcă, de

150 Ibidem, I, p. 208 (în DRH, A. Moldova, voi. X X I, p. 465—406, acelaşi do
cument, cu denumirea „Botăşani").

251 TDS, p. 229.
Ibidem, p. 334.

208 Ibidem, p. 365.
214 Ibidem, p. 378.
255 Ibidem, p. 380.

Ibidem, p. 384—385.
r"' T. Balan, Documente bucovinene, V, p. 162.

TDS, p. 457, 471 şi 479.
i  J N. Grămadă, Vechile peceţi..., p. 240.

112

mică altitudine, dar dominând zona Sălişte şi o 'bună parte a cursului 
superior al pârâului Botoşana (Soloneţul Mic), ar f i  existat o fortificaţie 
de refugiu în caz de invazii duşmane De asemeni, se mai afirm ă că 
la construirea tem eliei bisericii actuale (1810) s-ar f i  folosit pietre mari 
cioplite aduse de la cele două construcţii menţionate deja, bisericuţa din 
lemn care exista la data amintită fiind dăruită la 1817 m irenilor din 
Poieni, care, la rândul lor, o vor dona mai târziu satului Dragoşa, comuna 
Frumosu

Un prim loc cunoscut unde ar f i  putut exista o biserică este punc
tul 61, de la poalele dealului Bare, plasat la S— E de Sălişte, sau poate 
la nord de acest câmp şi actualul drum judeţean, în locul „ în  arini11 2C2. 
O dată cu schimbarea primei vetre cunoscute din Sălişte spre N — V, 
petrecut după datarea ceramicii descoperite aici poate spre sfârşitul 
secolului al X V -lea  sau începutul celui următor, tradiţia populară amin
tea că noul amplasament al bisericii satului era undeva, pe partea 
dreaptă a drumului care vine de la  Comăneşti, în dreptul ultimei curbe 
înaintea intrării în  localitate. De aici, considerăm, şi-a luat numele de 
„Dealu l Crucii”  /interfluviul dintre pârâul Jghiaburi şi pârâul P ietro
sul -°3. Prin efectele puternicului curent de stabilire în sat a bejenarilor 
de peste munţi, petrecut în veacul al X V III-lea , care au defrişat nume
roase suprafeţe din bazinul superior al pârâului Botoşana, vatra satului 
s-a desfăşurat spre N — V  26/‘. De aceea se constată şi mutarea cimitirului 
sătesc, cel mai vechi cunoscut acum, —  şi im plicit al bisericii —  în 
punctul 72, la aproxim ativ 200 m S— E de cea actuală 263.

în  privinţa datelor statistice deţinem următoarele informaţii :
a) recensământul lui Rumianţev (pentru ţinutul Sucevei —  1774) : 

70 de case (63 bim ice, 6 fem ei sărace şi 1 popă) : 2Wi
b) statistică austriacă 1773— 1775 : 54 case (cifră aproximativă) ;-267

Informaţii prof. V. Boca ; cercetarea ambelor locuri nu a dus la nici o 
descoperire in aceste sensuri, ca şi a dealului Ţivla, unde aceeaşi tradiţie locală 
amintea şi de persistenţa cândva a unor ruine din care ulterior s-ar fi luat piatră 
pentru şcoala veche.

wi Aceeaşi sursă de informaţii ; V. Boca a mai afirmat în privinţa bisericu
ţei donate, că după încheierea ultimului război mondial pălimarul din Poieni 
observa pe o bârnă cioplită o dată după care dedusese că ea avea o vechime de 
circa 300 de ani.

Informaţii parţiale V..Boca.
2,3 Cf. Arh. St. Suceava, Fond O RPO T, 12, parcela 1080, unde apare desenată 

o cruce, care deci încă exista la mijlocul veacului trecut. Interesantă este şi pre
zenţa aici a hidronimului „Bathui" (sau „Balhui" ?), de origine cumană (cf. Isto
ria României, voi. II, Bucureşti, 1962, p. 70. 1 .n Ilie  Dan, în Toponim ie şi continui
tate...^ p. 204, pârâul „Bahlui").

261 A fluxu l mare de emigranţi din Transilvania, a făcut ca la 1890 să se con
semneze în cronica parohială că satul a luat naştere datorită acestui aport demo
grafic (V. Boca, op. cit., p. 2), exagerare evidentă ţinând cont de datele statistice 
care vor urma.

264 Biserica actuală cu hramul Sf. Dumitru, a fost ridicată în 1810 se pare 
lângă amplasamentul predecesoarei sale, care peste cinci ani va fi donată satului
Poieni; Cea veche, se pare. a fost construită în ultimul sfert al veacului al X V II-lea
(cf. Gh. Bratiloveanu, M. Spânu, op. cit., p. 113— 114).

**  P. V. Sovetov (sub red.), op. cit., p. 340.
'J07 E. I. Emandi, C. Şerban, op. cit., p. 511.

8 — Anuarul de Suceava
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c) statistică 1775 unde pentru „Podoschana”  apar 107 fam ilii ţără
neşti şi două a unor preoţi ; 268

d) statistica Werenka —  „Botoschana” : 1774 —  83 fam ilii, 1776—  
109 fam ilii, 1779 —  143 fam ilii, 1780 —  75 fam ilii şi 1784 —  161 (dar 
împreună cu Cajvana !) ; 269

e) harta Biischel : 53 case, numai pe cursul m ijlociu a l pârâului 
Jghiaburi şi pe cel superior al Botoşanei ;

f )  harta Otzellow itz (1790) : 38 gospodării individualizate grafic +  
alte 11 pe cursul m ijlociu al pârâului Botoşana, cu notificarea aparte
nenţei la aceeaşi localitate şi 3 pe amplasamentul viitorului sat Poieni ;

g) statistică m ilitară inedită, T  Balan :

1739 78 case 83 fam ilii 458 suflete

1794 101 case 115 fam ilii 633 suflete

1796 108 case 121 fam ilii 691 suflete

1798 116 case 122 fam ilii 723 suflete

1800 123 case 127 fam ilii 776 su fle te270

h) statistică 1841 : 1003 locuitori, sat deja bine populat faţă de cele 
din valea cursului in ferior al Soloneţului (Părhăuţi cu 880, Todireşti cu 
505, Soloneţ cu 491) ; 271

i) sfârşitul secolului al X lX -lea  : 1838 locuitori 27“.
în privinţa datelor statistice care au premers datei ocupaţiei aus

triece, în cazul Botoşanei, datorită informaţiilor publicate de I. Nistor, 
care a valorificat astfel acel Izvod de em igranţi de peste m unţi păstrat 
la Kriegarchiv din Viena, dispunem de date preţioase. Astfe l aflăm  că 
în cadrul perioadei de emigrare cuprinsă de statistică, 1728— 1778, rit
mul cel mai susţinut al acestui fenomen demografic s-a constatat în dece
niul 1760— 1770, generat fiind de tulburările românilor năsăudeni. In 
Botoşana, în anul 1753 s-a 'stabilit o familie, în 1763 —  70, în 1764 —  
fi. în 1765 —  2, in 1766 —  11, în 1767 —  4, în 1769 —  1 şi in 1776 —
5 273. Cei care poposesc aici în grup mare, vin împreună cu preotul lor, 
cu vornic şi vatamani. La aceştia se adaugă şi doi învăţători : Maftei 
al Popii din Ilva  M are şi Iacob Stârciu din Maieru.

Dacă adunăm datele de mai sus, ai’ rezulta că în perioada anilor 
1753— 1776 în localitate s-au stabilit o sută de fam ilii. Făcând o compa
raţie sumară cu cifrele o ferite de unele statistici pomenite anterior, ne 
punem întrebarea în ce măsură I. N istor a avut dreptate când a amin
tii. Botoşana printre acele sate „întemeiate numai de em igranţi" - '4. Intr-a-

503 J. Polek, op. cit., p. 30, sau D. Olinescu, Tabela stafisficd... p. 247.
**  D. Werenka, op. cit., p. 18.
•jto -j«. Balan, Sate din Bucovina, mss. citat, fără numerotare cursivă. 
m  X X X , Schemalismus..., p. 43. 
m  Em. Grigorovitza, op. c it ,  p. 17.
m  I. Nistor, Emigrările de peste munţi, extras din A A R , Seria II, Tom. 

X X X V II, Mem. secţ. ist., 1915, p. 45, 48—49 ; idem, Bejenari ardeleni in Bucovina, in 
Codru Cosminului, I I—III ,  1925—1926, 1927, p. 492— 496. 

m  Idem, Emigrările..., p. 46.
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adevăr, fenomenul unei profunde depopulări s-a putut observa în cazul 
Cajvanei, surprins in harta Biischel, deoarece până la anexarea Buco
vinei satul nu fusese vizat de bejenari. în cazul Botoşanei. pentru care 
nu avem  nici o singură dovadă că ar fi încetat ca aşezare la un moment 
dat, harta Biischel ne ilustrează deja rezultatul procesului în plină des
făşurare a colonizărilor de peste munţi, încă din 1753 fiind consemnată 
deja o primă fam ilie sosită aici. Totuşi, prin similitudine, dar şi prin 
compararea unor date de mai sus, pomindu-se de la cele o sută de fam i
lii sosite aici (chiar dacă nu toate au rămas defin itiv !), suntem de părere 
că locuirea de aici, ca şi cea de la Cajvana, în prima jumătate a veacului 
al X V III- lea  devenise deosebit de redusă, ceea ce nu susţine însă a fir
maţia exclusivistă a lui I. Nistor.

Nume de provenienţă ardelenească după I. Dan : Boca. Creangă, 
Robu, Ilişoi 275.

7,4 I. Dan, Toponim ie continuitate..., p. 66.
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4.7. H U M O RENI

Localitatea poartă denumirea actuală din 1938, când a fost impusă 
oficial. Numele vechi au fost ,,Ludi-Humora“ şi într-o formă mai nouă, 
populară, „L iu z i“ 276, desemnând iniţial pe acei oameni străini de locul 
colonizării, dependenţi de mănăstirea proprietară a pământului. în acest 
sens cităm doar un singur document, din 4 noiembrie 1762 (deci con
temporan eforturilor mănăstirii Humor de populare a terenurilor din 
extrem itatea de est a braniştei sale), când domnitorul G rigore Callima- 
chi includea în cadrul scutirii de dări acordate lăcaşului monahal de la 
Solea „şi patru iiuzi, oameni1* care urmau să fie  „fă ră  bir la visterie“ 2Î'. 
în  ceea ce priveşte originea noilor veniţi, după părerea noastră, pot fi 
două ipoteze : fie  cea a lui D. Werenka, care emitea părerea —  neargu
mentată însă documentar —  originii ucrainene a noilor veniţi ~78, fie  
posibilitatea ca măcar majoritatea celor purtând numele „Rusu“ să fi 
em igrat din Transilvania, ceea ce ni se pare mai plauzibil ~79.

Actul de naştere al localităţii este datat la 22 septembrie 1742, când 
fraţii Ghedeon şi Gheladie, descendenţii lui Savin „de Comăneşti", fost 
proprietar al jumătăţii apusene a acestui sat. vindeau pentru 175 lei 
călugărilor de la Humor partea lor de ocină 2®0. A ici, deci, se va constitui 
noua aşezare, dovadă fiind şi declaraţia călugărului Pahomie, reprezen
tând lăcaşul humorean in faţa autorităţilor austriece, care amintea la
15 ianuarie 1782 printre proprietăţile mănăstireşti şi „1/2 Comăneşti, 
zis şi „Ludie-Hum ora" 'm , dovadă că în patru decenii de la cumpărarea 
moşiei, habitatul era deja constituit.

La 21 noiembrie 1744, Ioan Mavrocordat, poruncea lui Lupul Balş, 
să se deplaseze la Comăneşti spre a delim ita cu semne de hotar linia

ibinem . p. 7 1 —77, cu datt istorice toponimice şi bibliografice despre loca
litate. Pentru astfel de denumiri : D. Werenka, op. cit., „Ludi-Horecei“ (p. 57), 
„Ludi-Kristschatec“ (p. 57), „Ludi-Mănăstirii Putna“ (p. 58).

'a> T. Balan, Documente bucovinene, II, p. 87.
'm  D. Werenka, op. cit., p. 57. Probabil că autorul a fost inpresionat de frec

venta deosebit de mare aici a numelui de fam ilie „Rusu“ . De la el s-a inspirat 
probabil şi Em. Grigorovitza, când afirma în dicţionarul său (p. 133), că populaţia 
provine din ruteni romanizaţi, ortodocşi, idee reluată pe aceeaşi pagină : „Comuna
(sic !) a fost întemeiată de o colonie de ruteni, pe teritoriul din jurul (sic !) mânăs- 
tirei Humorului".

m  I. Nistor, Bejenari ardeleni..., p. 467—483, care aminteşte şi de astfel de
nume de familie. La Pârteşti au sosit şi bejenari din Ruşii-Bârgăului (p. 490). 
Adăugăm aici şi o tradiţie locală care aminteşte despre originea ardeleană a aces
tor familii. Faptul că în evidenţa austriacă a emigranţilor, întocmită pentru peri
oada 1728— 1778, nu apare ca loc de oprire şi Liuzii Humorului, o explicăm prin 
aceea că cei care au poposit aici au fost trecuţi .statistic la Pârteşti, aşezare ve 
cină cu noul habitat care încă nu-şl câştigase propria sa identitate.

1:60 T. Balan, Documente bucovinene, IV , p. 213—214.
Ibidem, IV, p. 214.
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de demarcaţie între acest sat şi noua moşie humoreană m . Solicitarea 
acestei reglem entări oficiale o făcuseră călugării, care avuseseră de-a 
lungul vrem ii unele neînţelegeri de natură funciară cu vecinii lor. Un 
exemplu în  acest sens, de dată rela tiv recentă faţă de documentul mai 
sus citat, a fost diferendul pentru o poiană „din hotarul mănăstirii", 
„Muncelul despre Comăneşti", pe care domnul M ihai Racoviţă, la 20 
ianuarie 1704, îl  tranşa în defavoarea fostului vornic Savin, care încer
case „cu ispisoc mincinos" să ţină acest te ren 283.

Fiind o creaţie de habitat deosebit de recentă, fată de aşezările cu 
vechi statut în această privinţă din vecinătate, Humoreniul nu deţine 
pentru veacul al X V III- lea  o istorie deosebită, până la desfiinţarea 
mănăstirii (1783), de care depindea, de către noua stăpânire austriacă, 
făcând parte integrantă din domeniul său. Egumenul Antim  îl menţio
nează cu numele „L iud i Hum orul" la  14 martie 1782, la solicitarea auto
rităţilor, într-o prezentare a tuturor proprietăţilor funciare mănăstireşti, 
plasate fie  în  „Cordon" (teritoriu l ocupat la 1774), fie  în afara lu i 2&,‘.

în ceea ce priveşte regimul obligaţiilor locuitorilor săi, considerăm 
că acesta nu se evidenţia în veacul al X V III- le a  faţă de cel din restul 
satelor dependente, realităţi la care ne vom referi la istoricul Pârteştiului. 
Oricum, o imagine destul de elocventă asupra obligaţiilor pe care le 
aveau sătenii supuşi în secolul amintit, se poate reconstitui din datele 
redate de condicele mănăstirilor Solea, Voroneţ, dar şi H u m or7S5, in for
maţii pe care nu ne propunem să le menţionăm aici.

O problemă care suscită —  după părerea noastră —  discuţii, este 
cea legată de apartenenţa istorică a fostei vetre locuite, care poartă şi 
astăzi denumirea semnificativă de „Sălişte" (punct arheologic nr. 86). 
Dacă este să acceptăm faptul că în cursul secolelor de certă atestare 
prin dovezi de natură arheologică şi documentare satul Comăneşti şi-a 
menţinut identice hotarele sale, în lipsa unor informaţii care să certi
fice existenţa în aoest punct al unei aşezări ulterior dispărute, trebuie 
în mod logic să adăugăm şi această zonă cu vestigii m edievale celor a tri
buite acestuia. Pe de altă parte, nu putem să identificăm aici seliştea 
lui Dieniş. pe următoarele m otive : ea era deja proprietate humoreană 
încă din secolul a l XV-lea, existenţa toponimului „D ineştiu la zona de hotar
actual dintre Pârteştii de Jos şi Humoreni, distanţa mare dintre aceasta 
şi punctul 86...

Din acelaşi loc provin două vârfu ri de suliţă, dintre care unul cu o 
ureche de prindere a unei baniere, păstrate azi în colecţia şcolară din 
Todireşti. Tradiţia locului aminteşte existenţa cândva aici a unei biserici. 
După fondarea Humoreniului a fost adusă o biserică de lemn de la 
S tro ieşti2S6.

TDS, p. 265, doc. 802.
383 Ibidem, p. 208, doc. 623.
m  Ibidem, p. 454, doc. 1366. ____________
m  Vartolomei Mazerean. Condiea Mănăstirii Solea, Suceava. 1902, p. 25—26, 

62— 64 ; idem, Condica m onăstirii Voroneţul, Suceava, 1900, p. 26, 86—92 ; Con
dica sf. Mănăstiri Homorului. cu toate uricile  şi a danilor ctitorilor, în I. Bianu, 
Catalogul manuscriptelor româneşti, I. Bucureşti, 1907, passim, cât şi V. Mihordea 
(sub red.). Documente privind relaţiile agrare in veacul al X V III-le a , voi. II, Mol
dova, Bucureşti, 1966, p. 120, 341, 439 şi 441.

2811 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic..., p. 379. Cf. şi Gh. Braliloveanu, 
M. Spânu, op. cit., p. 106—107, unde se dau amănunte despre biserica din localitate.
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Cu mult timp în urmă s-au descoperit vârfuri de săgeţi din fier pe 
un imaş de pe Pârâul Chiliei 387, loc unde tradiţia vorbeşte de existenta 
cândva a unor chiilii.

Iată şi câteva date ale evoluţiei demografice in ultima parte a seco 
lului al X V III- lea  :

a) recensământul lui Rumianţev („Liudi Hom orului") : 10 ca6e, scu- 
telnici ai spătarului Enăcheşti 288 ;

b) statistica austriacă din anii 1773— 1775 nu nominalizează aşeza
rea, prea modestă, cele câteva case ale sale fiind probabil incluse numă
rului de locuinţe de la  Comăneşti sau Pâi'teştii de Jos ; 289

c) lucrarea lui D. Werenka aminteşte pentru „Ludi-Hom orului“ : 
1774— 14 fam ilii, 1776 —  13 familii. 1779 —  25 fam ilii. 1780 (împreună 
cu Pârteştii de Sus) —  79 fam ilii, 1784 (idem) —  140 fam ilii ; 100

d) harta Biischel pune în evidenţă prin redare grafică doar două
locuinţe ;

e) statistică militară inedită :
jTfJgfe.--- ..

1789 29 case 27 fam ilii 141 suflete
1794 36 case 42 fam ilii 241 suflete
3796 41 case 47 fam ilii 283 suflete
1798 43 caSe 49 fam ilii 299 sufleţe
1800 45 case 52 fam ilii 295 suflete 291

f) sfârşitul secolului al X lX -lea  : 926 locuitori 292

Fără să intrăm aici în amănunte, se observă din cele prezentate mai 
sus. ritmul deosebit, de accelerat de creştere demografică după 1774.

Nume de fam ilie frecvente : Rusu, Dranca. Câmpan. Tabarcea. Mai 
puţin frecvente : Sofian, Mareş, Avram , Nistor, Adomniţei. Bortă. Todos. 
Ignătescu, Tănăsan. Hopulele, Ştefănescu, Bota, Gorban, Turculeţ. L it- 
vinchevici, Hubăr. Fam ilii de ţigani : Ferar, Munga, Zbârcea, Hopulele. 
Rusu.

287 Informaţie primită in scris, In 1080. de la pensionarul arădean Aurelian 
Câmpan, originar din Humoreni.

288 P. V. Sovetov (sub red.), op. cit., voi. V II, partea I, p. 341.
289 E. I. Emandi, C. Şerban, op. cit., p. 511— 512.
IJ0 Op. cit., p. 57.
381 T. Balan, Sate din Bucovina, mss, fără numerotare cursivă.
* *  Em. Grigorovitza, op. cit., p. 133.
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4.8. P.ARTEŞTI (PÂ R T E Ş T II DE JOS)

Aşezare de o vechime considerabilă, poate încă din vremea înteme
ierii statului medieval, satul Pârteşti datorează în mod cert numele său 
personajului atestat prima dată la 13 apr. 1415 2£>3, când Alexandru cel 
Bun a dăruit ctitoriei vornicului Oană, Mănăstirea Humorului de mai 
târziu, atlături de „seliştea lui Dianiş” , „un sat la obârşia Soloneţului 29'5, 
unde au fost (sublinierea noastră) Tatom ir şi Partea".

Identitatea celor doi nu ne este cunoscută. Un a lt Pârtea nu apare 
consemnat în documentele care au avut şansa păstrării până în vremea 
noastră. Doar un Tatomir, fratele lui „pan Uncheat“ apare invocat 
intr-un hrisov de înzestrare a Rim gailei din 13 decembrie 1421 de către 
soţul său Alexandru cel Bun 295.

De asemeni nu se cunosc pentru trecutul istoric şi nici pentru pre
zent localităţi cu denumiri identice sau apropiate.

Vatra sa medievală se află plasată astăzi în arealul satului şi deci 
şi al comunei Pârteştii de Jos (vezi punctele arheologice nr. 98 şi 100, 
unde primul păstrează şi toponimul „Sălişte 296“ .

Un alt punct cu vestigii medievale este cel cu numărul 92. unde 
ceramica fragmentară descoperită aici se poate încadra în cursul vea
cului al XTV-lea şi eventual !a începutul celui următor. Locul plasării 
acestor vestigii coincide cu partea marginală a satului Pârteştii de Jos 
de azi, aflată în contact cu primele case din Humoreni. teren numit şi 
astăzi de către localnici „D ineşti", fireşte toponim ce moşteneşte amin
tirea lui Dianiş.

Destinul istoric al celor două aşezări omeneşti va fi  pentru multă 
vrem e strâns împletit. Chiar de la prima atestare a satului lui Tatom ir 
şi Pârtea (13 aprilie 1415) se dăruia şi împrejurimea sa zisă „seliştea lui 
Dianiş“ . In plus se mai menţiona că „hotarul acestui sat să fie  cu toate

* *  DRH, A. Moldova, I. p. 58—59. Străvechiul nume românesc „Pârtea"' (sau 
„P irtea") este atestat şi in I. Iordan, Dicţionar al numelor..., p. 367, 360.

w  In prim a atestare documentară a hidronimului, apare în redactarea 
OH,tfo'-tun“ , tradus ca „Soloneţ “ de autorii DRH : cei ai volumului D IR , A. Moldova, 
veac X IV , XV, la p. 37, pentru acelaşi hrisov folosesc traducerea propusă şi de 
M. Constantinescu dc „Solonţ“ (Documentele moldoveneşti {nainte de Ştefan cel 
Mare. I, p. 116— 117).

295 M. Costăchescu. Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, I, 
p. 143.

M  Corectăm cu acest prilej cele afirmate de către autorii voi. II, DRH, unde 
la indicele de nume (p. 510), şatuî medieval a fost plasat geografic în teritoriul de 
azi al localităţii Pârteştii de Sus, comuna Cacica.
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hotarele vechi, pe unde au fo losit din veac", ceea ce denotă o anumită 
vechime deja constituită a viitorului Pârteşti.

O primă întrebare care se poate pune aici este cea legată de identi
tatea lui Dianiş. Un Dieniş, alături de fra ţii săi Simeon, Costea şi Şan- 
dru. f iii lui Şerbco, şi de fiii lui Stan Lucaveţ, apărea într-un document 
de la 16 februarie 1428, prin care Alexandru cel Bun le întărea două 
sate, anume Lucavăţ şi Pancouţi (zona V ijn iţei —  reg. Cernăuţi) 297. 
Poate tocmai de la acest Dieniş şi-a luat numele satul „Dinisiuca”  (sau 
„Denisiuca", „Denesiuca", „Deniseuca", ,,Ghineseuca“ , „Gheneseuca" sau 
„Ghinisovca") din apropiere de Cernăuţi, azi dispărut, devenit in cele 
din urmă sălişte aparţinătoare oraşului. A  fost atestat în 1620 238, 1652 299 
şi 1660, acum menţionat ca existând în hotarul satului Rohozna300. Nu 
ştim de asemeni dacă acest Dieniş este cel care, începând cu anul 1435, 
în documentele care s-au putut păstra, apare ca logofăt al vo ievozilor 
Ilie şi Ştefan, după ce cu un an înainte era amintit ca spătar301. Intre 
boierii lui Iliaş care întăresc la L iov  la 19 septembrie 1436 jurământul 
de supunere al domnului faţă de regele polonez, apare şi „pan Dinisco 
cancelar de la Hropotouţi“ . încercarea lui M. Costăchescu de-a identifica 
acest sat s-a soldat doar cu o propunere ipotetică : satul Gropniţa din 
judeţul Iaşi 302... Ca form e ale atestării sale, apare „D inisu ‘‘ , „Denis“ , 
„Diniscu", „Diniscul", „D in is“ 203 iar ca spătar apare cu numele de „D ie
niş" 30i.

Un alt sat, cu denumirea provenind probabil de la un Dieniş, Dinis 
sau alt antroponim derivat, a fost atestat prima dată în 1635, undeva pe 
apa Tutovei, apărând în variantele ,,Dinişeşti“ , „Dineşeşti", ,.Dienişăşti“ 
sau „Dieneşeşti 30S“ .

In  momentul de faţă în ţară nu mai există vreo localitate cu nume 
identic sau asemănător, după cum rezultă din Indicatorul localită ţilor 
din România (p. 202), lucrare deja citată.

Formele denumirii fostului punct m edieval locuit au fost : „seliştea 
lui D ianiş" (sau „Dieniş) —  documentele din 13 aprilie 1415, 20 ianuarie 
1456 —  sau „curţile (sau curtea) lui Dieniş" —  25 aprilie 1475, 1520. 
iulie, fără zi, 18 ianuarie 1536, 30 noiembrie 1539, 4 ianuarie 1663...

De abia după trecerea mai multor decenii de lâ prima menţionare 
documentară, o dată cu amplificarea locuirii „de la obârşia Soloneţului1', 
satul unde fusese Pârtea îşi va găsi şi impune defin itiv denumirea pe 
care o păstrează şi astăzi. Astfel, începând cu hrisovul din 20 ianuarie 
1456, el este am intit ca atare, Pârteşti, alături de seliştea lui Dieniş. Nu

2/7 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, 
I, p. 203— 204.

sas x. Balan, Documente bucovinene, I, p. 176 („Ghinisovca").
299 Ibidem, I,  p. 256 („Denisiuca").
300 Ibidem, II, p. 168 („Gheneseuca").
301 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, 

I, p. 417, 422, 426, 442, 526, 531 şi 544.
a» Ibidem, II, p. 702 şi 705. nota 11.
=« Ibidem, I, p. 413, 417, 422, 456, 488, 406 ; II, 24,...

Ibidem, I, p. 384 şi 388. Pentru Dieniş, cf. şi I. Dan, Câteva toponime isto
rice d in  valea Soloneţului (jud. Suceava), în Lim ba română, X X , 1971, nr. 3, p. 
282—285, dar mai ales, idem, Contribuţii la istoria lim b ii române, Iaşi, 1983, p. 
147— 153.

305 CDM, Supliment, I, (1403—1700), p. 183, 187, 188 şi 411 la indice.
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putem să coborâm la 18 februarie 1445 dată când se renunţă la menţi
onarea lui Tatom ir şi Pârtea, deoarece acest document s-a păstrat doar 
sub forma unui rezumat de la sfârşitul veacului al X V III-lea , atunci când 
satul era binecunoscut sub actuala denumire. După anul 1456 Pârteştii 
vor fi  menţionaţi numai sub forma rămasă actuală.

Aşa cum s-a apreciat mai înainte, istoria seliştei lui Dieniş este 
legată în mod organic de cea a satului medieval Pârteşti, încă de la 1415 
ambele urmând să fie  incluse domeniului mănăstirii vornicului Oană 
(Ion, Ianuş sau Vană) de Suceava. O schimbare esenţială în statutul lor 
a avut totuşi loc însă la o dată ulterioară, probabil după decesul lui Oană, 
o dată ce la 3 iunie 1429 A lexandru cel Bun întărea fiilo r vornicului, lui 
Lazăr, Stanciu şi Costea, alături de alte sate şi pe cel ..unde au fost Tato
m ir şi Pârtea" 30G. A ici, poate dintr-o simplă dorinţă de simplificare a 
enumerărilor, seliştea nu este amintită, situaţie care se repetă şi în docu
mentul din 18 februarie 1445, când Lazăr şi Stanciu se decid în sfârşit 
să dăruiască mănăstirii cu hramul Sfânta Născătoare de Dumnezeu de 
la Humor (ante 1415) satele Vom iceni. Antileşti şi Pârteşti307. De abia 
la 20 ianuarie 1456 constatăm că satul, numit acum, şi ..seliştea lui Die- 
niş“ erau întărite de Petru Aron mănăstirii, locuitorii lor fiindu-le inter
zis „să prindă peşte în pîraele acestor sate“ (subl. noastră) şi să taie 
lemne din pădure pe teritoriu l braniştei sa le308. De aici rezultă in mod 
clar că fosta selişte unde fusese Dieniş era acum locuită. în acest sens 
pledează şi denumirea sa de „Slobozia", aşa cum apare în rezumatul 
documentului consemnat în Condica Humorului 309. Este deci evident 
efortu l mănăstirii de-a aduce aici, pe principiul sloboziilor, cât mai mulţi 
colonişti.

Proprietăţile mănăstireşti Pârteştii şi „curtea lui Dieniş" au fost 
reconfirmate lăcaşului monahal şi de către Ştefan cel Mare la 25 aprilie 
1475 310. Demn de subliniat aici este faptu l că de acum începe să fie 
folosit termenul de „curte" (dvorişte), dovadă a faptului că tradiţia locu-

308 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de ştefan cel Mare, 
I. p. 269—271.

307 Ibidem, II, p. 215—216. Pentru îngrădirea puterii fam iliei vornicului Oană, 
în situaţia creşterii anarhiei feudale care a urmat domniei lui Alexandru cel Bun, 
Ştefan al II-lea a reuşit să impună fiilor lui Oănă Cedafea color trei sate lăcaşului

' monahal, care de acum devine domnesc. Pe de altă parte, mănăstirea reuşeşte să 
determine domnia să renunţe la orice prestaţii şi dări din partea „acestor sate“ . 
La imunitatea economică —  sătenii plăteau numai călugărilor toate dăjdile dom
neşti (posadă, jold, bir, iliş, etc.) —  se adăuga deci şi cea juridică, deoarece „sin
guri călugării*1 erau „puternici a judeca in aceste sate“ (s.n.).

308 DRH, A. Moldova, II, p. 80—81.
303 I. Bianu, Catalogul manuscriptelor româneşti, I, Bucureşti, 1907. Condica 

sf. Mănăstiri Homorului, cu toate uricile m oşiilor şi a daniilor ctitorilor, p. 255. 
sau Mss. rom . H I,  Biblioteca Academiei, f. 81. Este foarte posibil insă ca denumi
rea de„Slobozia“ , folosită de adnotarea tardivă de pe documentul domnesc, să se 
fi referit la realitatea de secol X V III, anume constituirea in vecinătate a satului 
Liuzii Humorului.

310 DRH, A. Moldova, II, p. 304. Spre sfârşitul domniei sale domnitorul re
confirmă la 26 octombrie 1491 hotarele braniştei mănăstireşti, unde răul Soloneţ 
apare în redactarea „Oloneţ" (I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, 1, 
Bucureşti, 1913, p. 489). Cea mau veche branişte mănăstirească cunoscută în Buco
vina este tocmai cea humoreană. Pentru alte informaţii cf. P. Blaj. I. Iosep, Con
tribu ţii la cunoaşterea braniştilor din Bucovina, in Suceava, X V II—X V II I—X IX , 
1990—1991— 1992, p. 92—93.
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lui mai păstra încă amintirea existenţei cândva in arealul vechii sălişti 
a linei reşedinţe a lui Dieniş dar şi că aşezarea începuse să se dezvolte 
demografic. Din păcate, recunoaşterile perieghetice pe terenurile înveci
nate punctului arheologic nr. 92. nu au dus la descoperirea unor urme 
materiale, precum resturi dc zidărie, de cărămizi, plăci pavimentare sau 
de cahle. care ar fi putut indica cu siguranţă localizarea unor astfel de 
construcţii civile. Fireşte, in condiţiile existenţei unei reşedinţe modeste, 
numai din lemn, nu ne putem aştepta nici pe v iitor la astfel de vestigii

La rândul său, Ştefăniţă a întărit şi el în 1520 aceluiaşi beneficiar 
Pârteştii şi „curtea lui Dieniş11.' din hrisov aflând că şi înaintaşul său, 
Bogdan al IlI-lea, repetase gestul tatălui său faţă de m ănăstire311.

Urmând o tradiţie mai veche, călugării humoreni vor fi insistat şi 
pe lângă Petru Rareş pentru aceleaşi recunoaşteri oficiale ale proprie
tăţilor lor, de vrem e ce la 18 ianuarie 1536 domnul le reconfirma cele 
două aşezări, reamintite in acelaşi context juridic şi într-un document 
din 30 noiembrie 3539 -112. Exact peste un an, era rândul lui Ştefan Lă
custă să recunoască cele două sate —  printre altele —  drept proprietatea 
mănăstirii Humor 3I3.

Urmează alte întăriri ale hotarelor braniştei, fără menţionarea sate
lor din cuprinsul ei, pe timpul M ovileştilor sau a lui Ştefan Tomşa :
9 ianuarie 1600 3l'i, 18 ianuarie IfilO. 10 aprilie 1613 3,:\ 12 mai 16163,6 
şi 8 ianuarie 1622 317.

Mai târziu, in vremea lui Eustratie Dabija. aceleaşi proprietăţi au 
fost din nou recunoscute de domnie, in două rânduri succesiv : la 4 ianu
arie 1663, alături de Pârteşti „curtea lui D ien iş318 şi 11 ianuarie 1665, 
pe lângă Pârteşti, „siliştea Dienişeva11 3,n. In primul document se recon- 
stituia la cererea mănăstirii mai multe acte de danie de la Ştefan cel 
Mare, Ştefăniţă şi Alexandru Lăpuşneanu, distruse cu ocazia incursiunii 
căzăceşti a lui Timuş Hmielniţki la Suceava (1653). Considerăm că tocmai 
acum. sau în 1650 când numeroase localităţi sunt incendiate de cazaci 
şi tătari, are loc distrugerea acestor sate. Iată şi argumentele : pare sus
pectă renunţarea la denumirea de „curte", deja incetătenită după 1475 
aşa cum am văzut şi reluarea termenului de „silişte11, loc deja pustiit ; 
următoarea atestare de la 11 decembrie 1704. in vremea lui Mihai Raco- 
viţă. tot ca întărire de proprietăţi, vorbeşte de „ m o ş iile  (s.n.) Pârteştii şi 
Dienişenii11 32fl, ca mai târziu, la 11 ianuarie 1758 domnul Scarlat Ghica

1511 D/R, A. Moldova, veacul X V I. I. p. 165.
3I- Ibidem, I, p. 384 şi T. Balan, op. cit., I, p. 20. Tot in vremea lui Petru 

Rareş. la 20 martie 1531. se vorbea de jumătate de sat ..la gura Săratei unde a 
fost Fetru Pârtea. care acum se numeşte Pârteşti" (D IB . A. Moldova, veacul X V I.
I, p. 333). Ilie  Dan confundă satele, amintind această dată ca atestare a satului 
Pârteşti (Toponim ie şi continuitate..., p. 31).

™  TDS. p. 61.
31S D/R, A. Moldova, veac X V I. IV. p. 277.

Ibidem, veac X V II, II, p. 274 ; III. p. 133.
a* Ibidem, veac X V II. IV , p. 5.
317 Ibidem, veacul X V II, V. p. 94.
;,1S TDS, p. 177.

CDM, III. p. 245—246.
330 I. Bianu, op. cit., p. 247. Sugestivă este şi însemnarea românească din

secolul al X V III-lea , pe spatele documentului din 1415 — „Părteştii şi seliştea
Deniţevo" —  care poate reflecta şi ea starea de pustiire a aşezării în veacul
menţionat.
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împuternicea egumenul humorean să ridice nestingherit de nimeni dijma 
la toate proprietăţile mănăstireşti, inclusiv Pârteştii, dar fără amintirea 
ce lu ila lt32t. Deci probabil acum, la mijlocul veacului al X V III-lea . a 
început mutarea masivă a caselor din Pârteşti peste Soloneţ, pe malul 
drept împădurit, iar cutul său şi-a încheiat defin itiv  existenţa. Ceea ce 
este absolut sigur este lipsa oricărei locuiri la gura de vărsare a Vâr- 
vatei in Soloneţ (zona Dineşti) la data ocupaţiei habsburgice şi a hărţii

Biischel (harta 8).
Printre ultimele informaţii pe care le găsim in condica mănăstirească

deja citată sunt cele legate de preocupările din anii 1760, 1766 şi 1768 
pentru căutarea ţiganilor fugiţi şi readucerea lor pe proprietăţile lăca
şului monahal, o altă problemă apărută —  se pare — in 1778 fiind cea 
a unor delim itări de hotar cu moşia comăneşteanului Simion Tăutul

După desfiinţarea Mănăstirii Humor, petrecută în primăvara anului 
1785, satul Pârteşti, alături de terenul fostei sălişti a lui Dieniş, a tre
cut in administrarea Fondului bisericesc, pentru ca la 1849 el să devină 
comună autonomă.

In perioada veacurilor X V — X V II I  Mănăstirea Humorului sau 
„H om or11 cum i se spunea în acele timpuri, a ajuns să deţină o branişte 
destul de întinsă, fiind prima constituită în arealul bucovinean 323 T eri
toriul cursului superior al Soloneţului, şi cea mai mare parte a bazinului 
său hidrografic aferent unde vor lua mai târziu naştere Vârvata, Vârful 
Dealului (iese în mare parte din bazinul hidrografic menţionat), Cacica, 
Pârteştii de Sus. Soloneţul Nou, Maidan, Runcu şi poate parţial Racova. 
alături de cele două aşezări analizate mai sus. va constitui partea de N 
şi N — E a acestui domeniu monahal.

Consecventă intereselor sale, mănăstirea a vegheat permanent asu
pra respectării proprietăţilor şi drepturilor sale obţinute şi reconfirmate 
mereu de-a lungul veacurilor. Cu toate acestea, nu rareori erau situaţiile 
când se intra in conflict cu proprietari vecini sau cu locuitorii aşezărilor 
aflate în dependenţă. Un exemplu edificator în acest sens, care a avut 
şansa păstrării până in zilele noastre, ne este dat de hrisovul din 20 
ianuarie 1456 prin care Petru Aron se referea la toţi supuşii săi din Pâr
teşti şi seliştea lui Dieniş care, erau scutiţi „de toate-dăjdile domneşti". 
In plus erau eliberaţi ,,la morile noastre să nu lucreze, nici la cetăţi, nici 
alte slujbe domneşti să nu fie  îndatoraţi a face", ci ..să lucreze numai 
pentru sfânta mănăstire şi ei să-i plătească toate dările şi toate venitu
rile din aceste sate  (s.n.) să fie  numai acestei sfinte mănăstiri11... In con
tinuare Petru Aron poruncea ca numai „singuri călugării să fie puter
nici de-a judeca în aceste sate (s.n.) şi să se pedepsească furtul de fete 
după lege şi ob iceiu l1, pădurile şi apele urmând să fie exploatate numai 
cu consimţământul mănăstirii.

O altă referire la regimul obligaţiilor locuitorilor din Pârteşti şi 
cutul său, informaţii cu valoare generală considerăm că şi pentru cei din 
Botoşana şi Cajvana. proprietăţi ale lăcaşului din Solea, datează dintr-o 
perioadă mai târzie. La insistenţele egumenului de la Humor, nemulţumit

321 Ibidem, p. 255.
8K Ibidem, p. 256— 258. 
w  P. Blaj, I. Iosep, op. cit., p. 92—93.
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de o anumită 6tare de rezistenţă din partea locuitorilor satelor aparţină
toare mănăstirii, domnul Scarlat Ghica îi dădea acestuia la 11 ianuarie 
1753 încuviinţare domnească pentru obligarea sătenilor din Dersca, Vor- 
niceni, Măgura, Brăeşti şi Pârteşti de-a preda în mod regulat dijma din 
produse („a  lua a zecea parte din toate” ), şi de-a face 12 zile de boie
resc sau de-al răscumpăra cu un leu de casă 324. Nu ştim însă ce e fic i
enţă finală avi avut aceste hotărâri domneşti. Probabil că adesea ele 
erau nesocotite de contribuabili, de vrem e ce, mai târziu, la 4 ianuarie 
1771, boierii divanului din Iaşi împuterniceau pe egumenul humorean 
să-şi strângă venitul m oşiilor din ţinuturile Dorohoi şi Suceava de la 
sătenii nesupuşi, care nu dăduseră dijmă şi nu prestaseră zilele stabilite 
de boieresc 32S.

Un aspect mai inedit s-a consemnat într-un act emis de cancelaria 
lui Grigore A l. Ghica, la 15 ianuarie 1765, prin care egumenul era împu
ternicit să interzică locuitorilor din Pârteşti, Dersca şi Vorniceni de-a 
mai vinde băutură fără voia sa. Aceştia erau acuzaţi că ajunseseră chiar 
să comercializeze „tot fe liu l di băutură şi nimic adet nu dau, ci stau şi 
priciniitori să nu s(e) vândă băutura mănăstirii”  3-G.

Un a lt m ijloc de venit pentru mănăstire a fost şi vânzarea slatinei. 
Ţinându-se cont de faptul că pe această parte marginală a localităţii de 
azi Cacica, teritoriu altă dată al satului m edieval Pârteşti a fiinţat un 
metoh. şi că încă în perioada interbelică se exploata în mod organizat 
saramura pentru a f i  transportată în butoaie în întreaga microzonă de 
habitat, putem presupune că exploatarea sării sub această form ă natu
rală de izvoare, amenajate cu timpul sub formă de fântâni, a reprezen
tat o permanenţă în întreg evul mediu şi epoca modernă. în aceste circum
stanţe, în care slatinele reprezentau o reală bogăţie naţurală, fiind ade
sea amintite documentar, nu ne putem îndoi de faptu l că exploatarea 
lor nu se făcea la întâmplare şi că ele  trebuiau să-şi aducă permanent 
contribuţia reală la veniturile globale mănăstireşti.

în  cadrul proprietăţilor sale mănăstirea a deţinut şi „un munte 
anume Ostra şi Slatina în Ostra“ . cu atestări ale acestora în hrisoavele de 
la Ştefan cel Mare (25 aprilie 1475), Bogdan al III- lea  (pierdut), Ştefăniţă 
(iulie 1520) şi Eustratie Dabija (4 ianuarie 1663)527. Pe lângă slatinele 
menţionate este posibil să f i  existat şi altele, dar neimportante economic. 
In arealul pârteştean exista „Slatina de la Runc“ 338 (sau „Slatina Pârte'ş- 
tiu îu i”), pe pârâul Blândeţ, o alta pe pârâul Dulcea („Slatina M are1') şi o 
alta pe amplasamentul actual al.salinei vechi din Cacica, toate trei la dis
tanţe minime de fostul metoh al mănăstirii care a fiin ţat aici, în punctul 
„Călugăriţa" (punct arheologic 112). La ele mai putem adăuga şi modesta 
slatină de lângă cătunul de azi Runcu.

324 V . Mihordea (sub red.), op. cit., voi. II, Moldova, p. 341.
321 Ibidem, p. 439.
3-*' Ibidem, p. 376. Exact peste un an, egumenul primea o nouă împuternicire

(TD S, p. 367).
Cf. notele 310. 311 şi 313.

3K M. Ceauşu, op. cit., p. 379 ; în doc. nr. 28/1884 (Arh. St. Suceava, Colecţia
de documente, p. X X V ), la fila  33 se menţionează toate slatinele din zona Pâr
teşti : „Slatina de la Runc“ (de la Blândeţ), „Kaziga“ , „Slatina Mare“ (de pe Pâ
râul Armanului sau Dulcea), ..Slatina Balta11 şi „Slatina P lodu li“ (?) — probabil
Gloduri. La ţoale apar ca proprietari „Kallugier zti Humor '1 (l'ilele 7—8).

124

La datele de mai sus se poate pune întrebarea de ce slatinele de pe 
Soloneţ nu au apărut în documentele veacurilor X V —X V II. Răspunsul 
î l  putem găsi în logica situaţiei că ele erau plasate într-o parte a braniş
tei unde nu existau —  şi derularea istorică a dovedit-o —  pericole de 
încălcare a hotarului, faţă de slatina menţionată la Ostra, acolo unde 
interesele Humorului se intersectau cu cele ale Voroneţului. Iată deci 
că simpla amintire a satului Pârteşti şi a seliştei lui Dieniş apărea în 
ochii egumenilor humoreni suficientă.

Exploatarea izvoarelor sărate în evul mediu căpătase de la o vreme 
o intensitate şi tradiţie deja bine conturată, de vrem e ce uneori se ajun
sese să se vorbească de anumite căi de transport ale sării sub formă 
lichidă. Ca simplă exemplificare, comparabilă după opinia noastră şi cu 
realităţile braniştei humorene, ne referim  la un document din 6 august 
1583, unde descriindu-se hotarele proprietăţilor Mănăstirii Suceviţa, ală
turi de acele „slatine care sunt pe acei munţi“ , se menţiona ca reper 
geografic şi „drum ul slatin ii" 323.

Tocm ai datorită exploatării saramurii în evul mediu pe cursul supe
rior al Soloneţulu i330. devenită în mod cert monopol mănăstiresc, îndea
proape supravegheat de călugări dar şi interesului de mai bună admi
nistrare a jumătăţii de nord a braniştei, s-a creat metohul Pârteşti. Dacă 
momentul fondării sale nu poate f i  surprins, cea mai timpurie ceramică 
descoperită pe platoul aflat la confluenţa pârâului Blândeţ cu afluentul 
său Dulcea, care oferea o amplasare judicioasă într-un cadru natural 
deosebit de pitoresc, sugerându-ne în mare veacurile X V — X V I (poate 
epoca Ştefan cel Mare), în schimb, încheierea existenţei sale nu poate 
f i  pusă în legătură decât cu hotărârea administraţiei de ocupaţie aus
triacă din 26 aprilie 1785 de desfiinţare a aproape tuturor lăcaşurilor
monahale din Bucovina.

Exceptând tradiţia locului, care susţine că aici exista de mult o 
mănăstire —  in veacul trecut observându-se trunchiuri de pomi fruc
tiferi, unele toponime sem nificative (locul fostei amplasări şi o culme 
deluroasă de 805,2 m „Călugăriţa"), numite astfel in ciuda faptului că 
mănăstirea Humor, ca şi metohul său erau locuite de călugări şi vestigiile 
arheologice descoperite până acum (inclusiv in form aţiile din (perioada 
interbelică), din plin evul mediu nu ni s-a păstrat nici o atestare docu
mentară a sa. O referire, indirectă însă, la existenţa metohului, poate fi 
cuprinsă în menţionarea ia 15 noiembrie 1669, ca martor la donarea 
unui sfert din Părhăuţi, deci tot din microzonă, a popei „din Pârteşti
care locuieşte la călugări" ^

Unica re ferire  scrisă la aşezământului monastic, pe care am des-
coperit-o în cercetarea noastră de până acum, datează din 1784, an când
noua administraţie austriacă iniţiase repertorierea şi cercetarea izvoarelor 
sărate bucovinene. Cu acest prilej se consemna poziţia 'unei astfel de

D/R, A. Moldova, veacul X V I, III, p. 225— 227.
3341 Em. Grigorovitza afirmă în dicţionarul său geografic (p. 201) că în satul 

Soloneţ există un izvor cu apă sărată, în urma confuziei de care s-a am intii deja. 
In realitate, în Soloneţu Nou, exista o astfel de sursă, pe un deal împădurit, azi 
izvoru l.fiind astupat.

111 TDS, Supliment, I, p. 285. In T. Balan, Documente bucovinene, III, p. 45, se 
face menţionarea popei „de Părteşti...*'.
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slatine, aflată „la  o depărtare de aproximativ o milă şi un sfert în direc
ţia sud de mănăstirea de călugări Pârteşti“ (s.n .)332.

Importanţa acestor dovezi documentare, toponimice şi arheologice 
prezentate mai sus este considerabilă, deoarece ele restituie istoriei scrise 
locale, dar şi a Bucovinei, cunoaşterea existenţei unui 'metoh al Mănăs
tirii Humor, necunoscut până acum în (literatura de specialitate333.

A lt toponim legat de existenţa acestuia în arealul pârteştean este 
„poiana Călugărului“ menţionat dc N. Grăm adă334 şi probabil Pârâul 
Crucii, afluent al Blândeţului '*,a\ In extremitatea de N — E a braniştei, 
pe teritoriul de azi al Humoreniului se găsesc Pârâul Chiliei şi dealul 
cu acclaşi nume, acolo unde în mod logic trebuie să acceptăm că a exis
tat una sau —  cu timpul —  mai multe astfel de adăposturi monahale, 
de unde, de a ltfel se putea şi supraveghea respectarea de către localnici 
a obligaţiile lor faţă de aşezământul de la Humor.

Pot datorită călugărilor prezenţi la Pârteşti, în a căror limbaj coti
dian se aflau în uz —  după obiceiul timpului —  numeroase elemente de 
lexic paleoslav, ca influenţă masivă a uzitării slavonei în viaţa cotidiană 
de cult sau scriitoricească, dealul impunător din faţa metohului ar fi 
putut fi  numit „Zam ca“ , sugerând un loc prielnic apărării sau refugiu
lui, iar valea şi pârâul ce se varsă în Blândeţ, „Cacica“ . Această ipoteză, 
s-ar putea accepta poate şi mai uşor dacă printre călugării prezenţi la 
Pârteşti am şti că erau unii veniţi chiar din lumea slavă.

In continuare, prezentăm câteva consideraţii privind evoluţia locu
irii în arealul medieval al Pârteştiului şi a „seliştei lui Dieniş11. Dacă 
primul a avut o evoluţie pe care o putem întrevede mai uşor, al doilea 
habitat prezintă mai multe aspecte discutabile. Plasat oarecum la egală 
distanţă de vetrele istorice cunoscute ale satelor Pârteşti şi Humoreni, 
acesta nu a avut totuşi, după cum par să indice modestele vestigii cera-

r' Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, p. X X V , nr. 25 1784, f. 33. Pro
babil aici se face referire la izvorul din Poiana Pârteştiului (punct 4 pe harta 14).

•u* Spre exemplificare : E. Costea, Schiturile şi sihăstriile Bucovinei de altă- 
dtttii. Cernăuţi, I94.S t D. Olinescu. 1'abcUi statisticii.... partea a 1 i-a, Consinnnarca 
mănăstirilor, p. 253—254 : D. Werenka, op. cit., p. 74 şi 138— 139 ; Em. Grigorovitza, 
op. cit., p. 41 şi 158 ; N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic..., p. 157 (la Cacica) 
sau p. 631 (la Pârteşti) ; şi altele.

Si] N. Grămadă, Toponimia satelor.... IV. p. 363.
m  I- Dan, Toponim ie şi continuitate.... p. 205. In harta cadastrală din 1856, 

în dreptul metohului e notat „Kalguritza- (O R PO T, 20), toponim renotal şi pe 
partia marginală a pădurii „L ivadă", undeva in direcţia accesului spre aşezământul 
monahal. Toponimul este marcat şi de N. Grămadă (mss. citat, I, p. 88 —  „ţarină Că
lugărita"). Em. Grigorovitza îl aminteşte pentru o culme deluroasă (numită şi 
„Obcina Cacica-' —  cu înălţimea Călugăriţa de 650 m) paralelă cu Obcina Mare, 
de care de fapt şi aparţine, căt şi pentru un complex de pădure şi livezi din S-V 
local.taţii Cacica. De altfel, culmea deluroasă amintită mai este la fel şi astăzi une
ori denumită. Un astfel de toponim a mai atestat existenţa cândva a unor com
plexe monastice şi în alte locuri. Cel mai notabil exemplu în cazul nostru ni se 
pare ţarina „Călugăriţa" de la Voilinel (N. Grămadă, mss. citat, V. p. 586), acolo 
unde se cunoaşte că la 1427 exista deja o mănăstire (M. Costăchescu. Documentele 
moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, I. p. 188— 109). După ce Ştefan cel Mare 
dăruieşte la 1490 satul ctitoriei sale de la Putna, ne întrebăm în ce măsură şi că
lugării de la Voitinel au fast implicaţi in administrarea sursei de apă sărată din 
localitatea lor, (cf. I. Zugrv, Schitul Călugăriţa (H orodnic). in A rch iiv  fur Lande 
Kunde Bukovina, I, 1927, p. 6— 10).
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mice identificate în punct 92, o amploare d .
iniţial în prima sa atestare din 1415 punj.j l ° clnre mai deosebita. Daca 
deci loc părăsit deja legat de existenţa Uţ.0l e d en u m itca^seh şte  ,
pentru aceeaşi primă atestare „D ianiş" 337 .. lu enigmatic „D ieniş sau 
destul de puternică pentru a impune înceb !Tuntirea persoanei sale a fost 
menul de „cu rte“ . Fiind vorba de un ixiuL ,cu hnsovul din 1475 ter-
generaţie, se poate aprecia că referirea 1̂  . cronologic de o singură
priu-zise a acestuia nu poate fi  decât o Cţ>v5?fls!?nla reşedinţe pro-
că ceea ce a dus la distrugerea locu in ţeW  ^udine. Deci se poate bănui 
determinat şi distrugerea acesteia. Ceea ţ. in PreŞjma acestei curţi, a 
După trecerea unei perioade de timp, c^ a urmat, se poate deduce, 
proprietar, mănăstirea de la Humor, în veCL rmar<: a eforturilor noului 
poate chiar din satele apropiate, care au au aP f c o l o n i ş t i ,
ceea ce a făcut ca în documentul din 145* un cut - arteştiului,
se vorbească de două sate distincte. DispaK ~  f^a .cl?.rr‘ aiT1 vai;ut
subliniat mai înainte, se pare că a avuţ !^ia , uirn, ai£?> a^a cu.m. s-a
X V II-lea , mai târziu, la data întocm irii k ,00.. a rmJl°c^  veacului ai
sării Vârvatei în Soloneţ terenul fiind deja BUschel m dreptul văr-

Cele mai vechi puncte de locuire n>er!Ustl1?- (harta 
în arealul pârteştean se plasează pe mălin „lf,v cunoscute pana acum 
mai important afluent a l Soloneţului) ş: a* pârâului Hinata (cel
întâmplător „Sălişte“ 33ţ. Ceramica de aici Pe carnPul aenumit, aeloc 
X IV — X V I Din punctul de vedere al bogă.Se datef ă lar§ in veacurile 
ca locuirea din punctul 100 să fi fost r & e i  acestor vestigii, se poate 
timpurie decât cea din Sălişte (punct 98) 3:«) mtenSa 51 poate ceva mai

A lte  semne de întrebare le ridică exiw .
acestui habitat medieval. Dacă crucea d<> ,ne(?rop” 1.(jî necropolelor)
o fostă biserică, este sigur că in strictă *  îocah^ .a/a
contemporan, un altul, posibil mai tim pul ° p\e r e ,se ea ?1 cinutirul
tit la punctul 99. existând o perioadă d0 d\lhemul «m in -
Soloneţ. in a cărui vale (loc „M oara lui ^  J™ 14 mai a? rofP e de 

, - a _____ ^°>ţdan ) au mai aparul ocazional osemmte umane. *  ’ v
In privinţa renunţării pentru locuire , 

stângă arâu lu i, şi a mutării vetrei la sud t  **  P(l Pf T v
în această fază a cercetărilor cu exacţii^ 0 ^ lon^ . nu se poate stabili 
data propusă de documentata monografie . ata unei ast.el de mutaţii, 
litate fiind 1716 3'*n. centenarului şcolii din loca-

A lte  consideraţii se pot face legate .
menţionaţi în documentul din
jii) au fost amintiţi aproape exclusiv in s domneşti |e  J,o le.
vodul le dăruia unor bojon »au mănas .n, au expre
sa precum „undo au fost , „unde este ^  judc) unde ^

■sx C f.f. şi I. Dan. Câteva toponime..., p. 282-^.
DRH. A. Moldova, I, p. 58 (la Costăchesm,' ,

■:l' Pentr u apelativ, cf. I. Dan. Câteva fopoty’ JC- doc. „Dieniş ).
338 Fără să se citeze sursa de informaţii, , e-£ P- 2#$! 

vatră din Sălişte spre apus. „trecând cu timpul P an menţionează o mutare de 
f i continuitate .., p. 80). D°ste aPa Solonetulu.". f lop om m ie

Pârteştii de Jos —  O aşezare din Ţar-, 
dactilografiat, anonim, p. 11, fără argumentare. e ^us (Scurta monograjie), mss.
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sau „unde a aşezat sat“ ail. Judecia şi cnezatul apar documentar până 
în veacul al XV-lea, de cele mai multe ori după astfel de donaţii ele 
dispărând, o dată şi cu scăderea proprietăţilor domneşti, dar mai ales 
acolo unde noii proprietari îşi vor stabili curtea lo r  boierească.

In această ordine de idei, dar şi pentru faptul că Tatom ir şi Pârtea 
nu mai apar în alte contexte documentare inedite ca formulare, ne face 
să-i considerăm ca fiind  cneji şi nu proprietari de rang boieresc.

în  privinţa lui Dieniş (poate o formă maghiarizată „D eneş“, „D ineş“ , 
de la „D io n is ")3'*2. repetarea insistentă în documente a termenului de
;,dvorişte“ , cât şi lipsa form ulelor uzitate pentru cneji, ne face să ne
alăturăm opiniei lui T. Balan că acesta a avut origine nobiliară, exis
tând în mod cert în a doua parte a veacului al X IV -lea  atz.

Un alt personaj cu origine necunoscută este cel care a dat numele 
său unui deal (dealul Gherman), unei câmpii (azi probabil Poiana Arm a
nului), unui pârâu (Pârâul lui Manole) şi unui şes (azi probabil în vatra 
satului P o i e n i ) P e  vârfu l dealului, într-o vrem e bătrânii îşi aminteau 
de existenţa unor ziduri ruinate, care ar f i  aparţinut unei curţi boie
reşti sau „ce tă ţi" 345 Cercetarea noastră de teren aici însă nu a dus la 
nici o observaţie în acest sens. Preluând ideea de la F.A. Wickenhauser, 
Erast Costea identică şi e l personajul cu acel „Şandru Gherman'1 ates
tat la 7 martie 1502, când Luca Arbure devenea noul proprietar al Sol- 
căi 346 propunând pentru acesta o origine săsească

La prima atestare a satului Solea din 15 ianuarie 1418, aflăm  pro
prietari pe Vlad şi Cârstea, care reuşesc prin judecată domnească să res
pingă pretenţiile asupra ocinei lo r  ridicate de fiica lui Stoian, împreună 
cu fiii şi nepoţii s ă iy'8. U lterior, Luca Arbure cumpără de la nepoţii lui 
Cârstea (numit acum ,,Goraeţ“ ) jumătatea de jos a satului, devenită aşa 
cum se ştie satul Arbore de astăzi, şi o cincime din jumătatea de sus a 
sa, restul de patru cincimi fiind luat de la nepoţii lui Şandru Gherman 3,,°. 
Cu acest prile j mai aflăm că iniţial Alexandru cel Bun dăduse privilegiu 
pe tot satul lui Cârstea şi Gherman. De aici rezultă că probabil Cârstea 
stăpânise partea de jos a acestui sat deosebit de întins teritorial, Sar 
Gherman, partea de sus, în care s-ar 'putea include cu mare probabili
tate şi teritoriu l suburban Solea a satului de azi Poieni. In sprijinul aces
te i afirm aţii vine constatarea că hotarul de .mai târziu dintre moşia 
Pârteşti a Humorului cu domeniul Mănăstirii Solea mergea pe pârâul 
Racova până la vărsarea sa în Ihnata (Hinata) şi apoi pe această apă 
până în dreptul dealului Gherman, de unde el se îndrepta spre N — NE 
separând L iuzii Humorului de Botoşana, proprietate a Solcăi. Prin

341 I. Bogdan, Despre cnejii români, în Scrieri alese, Bucureşti, 1968, p. 187.
342 I. Dan, Contribuţii la istoria..., p. 150 şi urm.

T. Balan, Satele dispărute-.., p. 111.
’M  Identificările aparţin lui V. Boca, op. c it ,  p. 54.
:iw I. Dan, Contribuţii la istoria..., p. 155.
:/‘u DIR, A . Moldova, veacul X V I, p. 12. Din păcate, după ambele menţionări 

ale lui Gherman — ceea ce pare neaccidental — urmează un spaţiu al unor cuvinte, 
poate referiri tocmai la el, cu litere care au fost răzuite. Cf. şi DRH, unde se esti
mează şi numărul de litere distruse.

M7 E. Costea, op. cit., p. 12.
:;‘s D IR , A. Moldova, veacul X IV . XV, I, p. 39.
349 Cf. nota 340.
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urmare, suntem de părere că legarea numelui fostului proprietar amin
tit de acest deal impozant (501 m) cu rol permanent de delim itare teri
torială are multe şanse de credibilitate, aici trebuind deci să acceptăm 
că hotarele iniţiale ale satului Solea erau deosebit de întinse, ca şi cele 
de fapt ale Pârteştiului.

La 15 ianuarie 1418, după cum am văzut, Maicolea, fiica lui Stoian, 
cu f i i i  săi şi cu nepoţii ridicau pretenţii asupra Solcăi deoarece acest sat 
,,a fost ocina lor şi nu l-au putut dobândi". Pe de altă parte, într-un 
hrisov datat incert în 1499, aflăm  de un strămoş Dărman (proprietar de 
la care se pare că şi-au luat numele satele Dărmăneşti de pe Jijia şi cel 
de pe Suceava, din dreptul vărsării Soloneţuilui In  râu), care l-a avut 
ca fiu  pe Stoian (Dărman), pe Nastâsia şi Petru Dărman nepoţi ^i pe 
Vasca şi Taţea strănepoţi350». în  acest context documentar, ne punem 
întrebarea asupra identităţii celor doi Stoian şi a lui Dărman cu acel 
Şandru Gherman de care s-a amintit mai sus. P e  de altă parte în 1443 
Iliaş oferea starostelui Podoliei Didrih Buceaschi curtea de la Volovăţ, 
„ş i cu piua de sumani şi cu moara, şi Gherman vânătorul, şi Soceviţa. 
şi cu toate cătunele şi veniturile care ascultă de acea curte din 
vechim e" 351. Dacă „Gherman vânătorul" este totuşi un toponim şi pri
vim  harta zonei încercând reconstituirea arealului menţionat în hrisov, 
constatăm că faţă de Suceviţa şi Volovăţ, (d ispuse pe o axă imaginară 
V — SV/N— NE, toponimul nu putea fi plasat decât spre nord (Horod
nic) sau spre sud —  deci Solea !

în  ceea ce priveşte populaţia satului Pârteşti, dispunem pentru 
sfârşitul veacului al X V III- lea  de următoarele informaţii :

După harta Biischel în localitate erau 35 de construcţii (probabil în 
majoritate case de locuit), un număr identic, specificat însă ca fiind apro
ximativ, apărând intr-o statistică austriacă din aceiaşi ani (harta V I I I )  352* 
Harta OtzeUowitz, la rândul său, schiţează perimetrul a 23 gospodării 
(1790). D iferenţa mare dintre această cifră şi cea de 75 de fam ilii, pen
tru 1774, pe care ne-o indică D. Werenka 353, se explică prin faptul că în 
statistica sa nu apar nici satul în form are Pârteştii de Sus, numit încă 
impropriu „Soloneţ”  (la Biischel cu 23 construcţii, la O tzellow itz cu 20 
gospodării) şi nici Cacica (la primul 11 construcţii, la al doilea 12 gos
podării). De asemeni nu trebuie uitat faptul că în unele situaţii în ace
eaşi casă puteau locui şi două fam ilii. După Werenka populaţia —  deci 
totuşi a celor trei aşezări —  evolează astfel : 1776 —  68 fam ilii, 1779 •—
93 fam ilii. Din 1780 încep să apară referiri la Pârteştii de Sus (unde 
suntem nevoiţi să intuim luată în calcul şi Cacica), care alături de „Ludi 
Humorului" totaliza 79 de fam ilii. La rândul său, Pârteştii de Jos şi Comă- 
neştiul aveau acum 126 fam ilii. în  sfârşit, în 1784 ambele sate pârteştene 
şi Humoreniul posedau 140 de fam ilii. Deci, din datele oferite pentru 
Comăneşti (la 1779 avea 62 fam ilii) prin scădere rezultă că Pârteştii de 
Jos avea la 1780 minimum 60 de fam ilii.

Aceeaşi înglobare a datelor celor trei aşezări din bazinul cursului 
superior al Soloneţului, o face şi recensământul lu i Rumianţev, care

350 D IR , A. Moldova, veacul XV, II, p. 283.
DRH, A. Moldova, I, p. 326.

^  E. I. Emandi, C. Şerban, op, cit., p. 511.
343 D. Werenka, op. c it ,  p. 74.
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pentru „Pârteştii a mănăstirii Homorud”  atestă existenţa a 79 de case 
(43 scutelnici, 2 popi, 2 fem ei sărace, 32 cu sa lvogvard ie)354.

Tabela statistică a Bucovinei alcătuită în 1775 la dispoziţia guverna
torului Gabriel Spleny, ne indică pentru „Burdieşti" un număr de 68 
de fam ilii şi acum trebuind să includem în cifră datele demografice ale 
satelor Pârteştii de Sus şi Cacica în formare 355.

Date apropiate ne oferă şi statistica militară folosită inedit de Teo
dor Balan :

1789 85 case 86 fam ilii 456 suflete

1794 136 case 155 fam ilii 799 suflete

1796 186 case 190 fam ilii 936 suflete

1798 172 case 194 fam ilii 961 suflete

1800 184 case 197 famiUi 1009 suflete 350

La 1841. dată când Pârteştii de Sus şi Cacica apar evidenţiate sepa
rat, în Pârteştii de Jos trăiau 1128 credincioşi ortodocşi, pentru ca spre 
sfârşitul acestui veac să se înregistreze 2436 locuitori în vatra satului şi 
a lţi 30 în cătunul Bucovăţ (5 case cu 20 locuitori) şi târla Strigoaia -%7.

în  ceea ce priveşte metohul Pârteşti, era locuit de câţiva călugări, 
parte din cei 11 ai mănăstirii Humor, amintiţi la data desfiinţării abu
z ive a majorităţii lăcaşurilor monahale de către administraţia de ocu
paţie austriacă 358.

344 P. V. Sovetov (sub red.), op. cit., p. 352.
x* J. Polek, op. c it., p. 36, sau D. Olinescu, Tabela statistică... p. 247.
358 Sate din Bucovina, mss. fără paginare cursivă.
357 X X X , Schematismus..., p. 43 ; Em. Grigorovitza, op. cit., p. 158 şi 20.
358 D. Olinescu, Tabela statistică..., p. 253.
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4.9. DELENI

Proven it în mod cert dintr-o extindere dincolo de apa Soloneţului 
a satului Pârleşti (de Jos), Deleni şi-a avut în mod concret un suport 
demografic suplimentar şi din partea unor fam ilii de ţigani, foşti robi 
mănăstireşti. Prima atestare a faptului că mănăstirea Humor avea în 
proprietate ţigani provine de la privilegiu l lui Eustratie Dabija din 4 
ianuarie 1663, repetat la 11 ianuarie 1665. Faptul că unii dintre ei fu 
geau de pe moşiile mănăstireşti (la 12 ianuarie 1766 Grigore Alexandru 
Ghica poruncea unui armăşel să strângă ţiganii mănăstirii), ceea ce 
ducea uneori la conflicte cu alţi posesori de ţigani (aşa cum au fost ca
zurile tocmelii şi judecăţii pe care le-a avut Humorul cu egumenii de 
Putna, Voroneţ sau Moldoviţa în 1742 şi 1752), a determinat în cele din 
urmă mănăstirea să-şi alcătuiască „Izvodul de la toţi ţiganii mănăstirii 
Humorului" la 1758 şi o „Condică de toţi ţiganii mănăstirii Humoru
lu i  la 1776

In harta cadastrală din 1856, in dreptul satului era deja notat „Z i-  
geuner Colon ie*‘

Numele său provine de la un „D elea“ sau Deleanu, poate el în
suşi ţigan, sau de la faptul că aşezarea s-a constituit pe deal, aşa cum 
menţionează Ilie Dan u,!. A stfe l de nume de localităţi rurale apar destul 
de frecvent pe teritoriul românesc, ceea ce ne face să renunţăm a mai 
menţiona analogii. Notabilă ni se pare cea mai apropiată apariţie a nu
melui, folosit pentru o parte de sat, la poalele dealului Osoi, în Păr- 
h ău ţi36:î.

Pe harta Biischel se constată că toate locuinţele din Pârteşti erau 
construite la sud de Soloneţ. în lunca râului sau în cea a unui mic 
afluent de dreapta al său. fără să existe deocamdată, nici o urmă de 
început de locuire pe pantele dealurilor Piciorul Mare şi Piciorul Mic, 
atunci încă împădurite, după acest izvor cartografic.

359 I. Bianu, op. cit., Condica sf. Mănăstiri Hum orului, cu toate uriclle  m oşiilor 
f i a daniilor ctitorilor, p. 256— 257.

^  Arh. St. Suceava, Fond O R PO T, nr. 90.
Spre exemplificare, cf. I. Bogdan, op. cit., p. 251.

X1 I. Dan, Toponimie şi continuitate..., p. 73.
30 N. Grămadă, Toponimia satelor..., IV. p. 359. Un alt sat. azi dispărut, în ho

tar cu Româneşti, Milişăuţi şi Grăniceşti, aparţinea Mănăstirii Solea, fiind ates
tat la 1766 (T. Balan, Documente bucovinene, IV, p. 147).
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Aceeaşi realitate este surprinsă în lin ii generale şi de harta Hora 
von Otzellovitz. în această situaţie nu putem accepta opinia lui Ilie  
Dan, conform căreia aşezarea s-a în firipat spre sfârşitul veacului al 
X V II-lea , prin stabilirea unor fam ilii de bejenari ardeleni, care s-ar f i  
stabilit în unele poieni a le pădurii Strigoaia M . în  realitate unii dintre 
em igranţii sosiţi un secol mai târziu, în frunte chiar cu preotul lor, în 
Pârteşti, vor fi  ocupat unele teritorii din marginea nedesţelenită sudică 
a hotarelor satului, creând aici deja premisele pentru formarea în timp 
a unui habitat rural. în această ordine de idei, notabilă mai rămâne in
form aţia transmisă prin viu  grai, după care, un prim  locuitor pe vârfu l 
acestor înălţim i ar f i  fost un anume Bocuş, venit cu cei 12 feciori ai săi 
din ţinutul Ilve lor £6ă.

în  mod cert însă, un mare aport în dezvoltarea aşezării de după 
1300, l-au avut în urma inerentei evoluţii demografice unele contribuţii 
ale satului Pârteştii de Jos, fără însă ca Delenii să f i  cunoscut ulterior 
o dezvoltare cu totul spectaculoasă. Aşa se explică, măcar parţial, de ce 
Em. Grigorovitza om ite să-l menţioneze în cunoscutul său dicţionar geo
grafic de la începutul veacului nostru. Oricum, o bună perioadă de timp 
în cursul secolului trecut fusese considerat parte componentă a satului 
din valea Soloneţului. La 1922 era nominalizat drept un cătun al Pâr- 
teştilor de Jos ^

In ceea ce priveşte cătunul Vârvata, ce şi-a- luat numele de la pârâul 
în a cănai vale s-a constituit, el este o creaţie demografică ulterioară 
anului 1800, provenind probabil, în principal, din colonizări din strictă 
apropiere.

m  I. Dan, Toponim ie  şi continuitate..., p. 73.
384 Ibidem, p. 74.
sw N. Grămadă, Toponim ia satelor..., II, p. 178.
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4.10. P Â R T E Ş T II DE SUS

începutul aşezării locuitorilor din Pârteşti, pe arealul vetre i v iito 
rului sat „de Sus“ , pe valea Soloneţului, în amonte de confluenţa sa 
cu Blândeţul, considerăm —  fără să dispunem de date istorice con
crete —  că s-a făcut spre m ijlocul veacului a l X V III- lea , poate după 
ce tătarii chemaţi de Mihai Racoviţă în ajutor, efectuaseră în 1716 ulti
ma lor incursiune războinică în Moldova. Cu acest prilej, afirm a o tra
diţie locală, Pârteştiul (poate ca şi a lte aşezări din valea Soloneţului) 
ar fi fost distrus prin incendiere, inclusiv şi biserica sa 367.

Unii dintre locuitorii săi folosind, ca şi înaintaşii lor, terenuri din 
partea de N -V  a vechiului domeniu al Mănăstirii Humor, plasate pe 
cursul superior al Soloneţului, au preferat cu timpul să-şi ridice aici, 
în locuri mai adăpostite de fund de vale, dar şi din raţiuni de exploa
tare mai lesnicioasă a  păşunilor şi terenului arabil, unul după altul adă
posturi sezoniere, bordeie, sau cu timpul locuinţe permanente, adeseori 
cu lemn „de pe loc“ .

în  lipsa studierii hărţilor austriece, T. Balan afirma eronat că prin 
anii 1779— 1780 „o parte a locuitorilor satului (Pârteşti —  n.n.) au în
ceput să se aşeze în spre deal, întemeind cu timpul aici satul Pârteştii 
de Sus“ 368. în  realitate harta Biischel surprinde pentru anii 1773— 1775 
existenţa deja a 22 de construcţii gospodăreşti (case şi eventual unele 
anexe), iar cea a  lui O tzellow itz (1790) 20 de gospodării clar delim itate 
grafic 363. Faptul eă aici la 1779 se ridica şi o biserică d in  lem n este încă 
un argument că localitatea se înfiripase cu cel puţin câteva diecenii 

.Îna in te37®.
F iin d ' constituită iniţial dintr-un nucleu demografic provenit din 

Farteşti (la care la început probabil contribuiseră modest şi bejenari 
ardeleni), dar şi pentru oă luase naştere în hotarul acestui străvechi 
sat medieval, localitatea se va numi o vreme „Soloneţul Pârteştilor“ 37

367 V. Săhleanu, Din trecutul salinei şt comunei Cacica, mss., 1939, p. 2.
368 Sate din Bucovina, mss. fără paginare cursivă. Pentru delimitarea area

lului domeniului Mănăstirii Humor, cf. P. Blaj, I. Iosep, op. cit., p. 92—93 şi harta 
anexă.

363 Cf. hărţile 7 ţi 8. Statistica austriacă din anii 1773— 1775 evidenţiază deja 
existenţa a 28 de case, E. I. Emandi, C. Şerban, op. cit., p. 511.

:OT N. Cojocaru, Pârteştii de Sus, o aşezare din Bucovina, Bucureşti, 1980, p. 
37. Pe acelaşi amplasament se ridică in 1861 cea actuală.

371 Ibidem, p. 17.

133



sau simplu „Soloneţ", aşa cum apărea notat în harta O tzellow itz (in cea 
Biischel, nu 1 se dă numele, ci doar apartenenţa la Pârteşti).

O dată cu desfiinţarea Mănăstirii Humor, petrecută la 26 aprilie 
1785. şi acest teritoriu fost mănăstiresc devine şi mai mult ţintă a em i
grărilor de peste munţi. Din păcate —  a^a cum s-a specificat la sub
capitolul Pârteştiului —  in datele o ferite de evidenţele lui Spleny sau 
Rumianţev nu apar diferenţiate de Pârteşti aglomerările rurale din cart 
prin dezvoltare vor lua naştere Pârteştii de Sus şi Cacica. In această 
situaţie nu ne propunem să repetăm aici pentru Pârteşti toate datele 
deja menţionate. Ceea ce insă dorim să subliniem este faptul că într-o 
perioadă foarte scurtă de timp, populaţia înregistrată global la Pârteşti 
creşte de peste două ori (exemplu : in' 1789 —  85 case, peste numai 
şapte ani —  168 case). Este deci de la sine înţeles că o bună parte dir. 
noii ven iţi au vizat stabilirea şi in amonte pe Soloneţ sau in poienile 
de pe cursul superior al pârâului Cacica. unde erau deja grupate un 
număr de locuinţe.

Datorită acestei evoluţii demografice spectaculoase se ajunge ca in 
anul 1786 să se producă delim itarea dintre cele două sate de pe Solo- 
r.eţ, cel nou —■ „de Sus“ primindu-şi epitetul după poziţia de cote mai 
înalte ocupate 372.

Colonizarea a continuat practic şi după anul 1800, făcând din sat 
alături de sporul natural demografic, o aşezare destul de bine populată, 
la 1841, împreună cu Cacica. el având 817 suflete-173. Peste alţi opt ani 
localitatea are propria-i pecete, la exact jumătate de veac in urma Pâr
teştiului de Jos 37̂ .

La  1878, in plină extindere teritorială, exista un nou cim itir în fo 
losinţă, după cum ne demonstrează o inscripţie mutilată, in alfabet sla
von, dar cu data calendaristică în cifre arabe, de pe un mic fragment 
de cruce din piatră, care zace pe un câmp plasat cu circa 100 metri 
înainte de terminarea satului, pe partea dreaptă, in direcţia deplasării 
spre Solea. In plus, pe tei'en se mai observă clar urmele a numeroase 
gropi de morminte, care nu au insă cruci 375.

Nume de fam ilie mai frecvente : Parascan. Andronic, Strugaru. Gor-
cea, Ciornei, Cojocaru, Sava, Sahlean. Nume mai rare : Finiş. Ilişoi, 
Boloca, Lupăescu, Nichitoi. Straton. Şobea.

Toponime cu semnificaţii legate de prezenţa pădurii şi a acţiunilor 
antropice asupra ei r ţarini (sec. X IX ) ..Curmătura", ,,RunculK, „Piciorul
Arşiţe i", „Pa ltin " ; la 1939 —  „Codru", „Po iana“ . ,.Vârfu l Făgetu lu i"376.

* *

373 I. Dan. Toponim ie ţ i continuitate..., p. 82—83. 
373 X X X , Schematismvs..., p. 43. 
m  N. Grămadă, Vechile peceţi..., p. 257.
371 Cercetare, mai 1995, împreună cu I. Mareş.
3,u N. Grămadă, Toponim ia antelor..., IV. p. 366.
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4.11. SOLONEŢU NOU ŞI M A ID A N

Datorită tratării deja a problemei etimologiei numelui satului me
dieval, Soloneţ, este firesc să nu mai amintim aici lucruri deja cunoscute.

Fiind o creaţie recentă a colonizărilor făcute spre izvoarele râului 
cu acelaşi nume de către statul austriac, i s-a spus faţă de cel cu ve
chime medievală „Soloneţu Nou“ . Teodor Balan, influenţat de confuzia 
lui Em. Grigorovitza în privinţa celor două sate şi necunoscând reali
tăţile de teren, consideră că Soloneţu Nou s-a form at „pe o parte a 
satului Soloneţ" 377. Ceea ce a determinat renunţarea pentru viitorul 
Pârteştii de Sus la numele de „Soloneţ“ , aşa cum apare el consemnat în 
harta lui Hora von Otzellowitz, deşi la acea dată exista cel vechi de pe 
cur.sul mijlociu al râului, credem că a fost tocmai fondarea a ceea ce 
urma să fie  Soloneţu Nou, care astfel i-a preluat defin itiv numele.

Consecvenţi politicii lor de deznaţionalizare intensivă a teritoriilor 
cucerite, dar şi urmărind punerea în valoare a bogăţiilor naturale ale 
Bucovinei, habsburgii au colonizat, în jurul anului 1836, din Slovacia, 34 
de fam ilii poloneze nevoiaşe, pricepute in exploatarea lemnului. Cu ace
leaşi ocazii s-au adus ruteni din Galiţia şi din teritoriul nordic al Buco
vinei, pentru a lucra la fabrica de potasiu ce urma să se ridice aici, care 
s-au stabilit, ceva mai spre nord, pe aceeaşi va le îngustă a Soloneţului, 
alcătuind cătunul Maidan 378.

Studiind izvoarele cartografice avute la dispoziţie, se constată că 
spre sfârşitul veacului al X V III- lea  in acest fund de vale încă nu exista 
nici o semnalare de habitat uman, ceva mai in aval dezvoltându-se 
doar viitorul Pârteştii de Sus. M ult mai târziu, în harta cadastrală din 
1856 satul era deja numit „Neu Solonetz" 379.

Şi aici coloniştii au întreprins numeroase eforturi pentru a-şi crea 
prin desţelenire câmpuri arabile şi fâneţe. Ne stau mărturie in acest 
sens unele toponime precum : ţarina Oşleag, dealurile Arsura, Arşiţă, 
Custura şi Curhan 3S0.

377 T. Balan, Sate in  Bucovina, f.p. şi Em. Grigorovitza, op. cit., p. 221, care 
afirmă că la 1776 Soloneţul Nou era proprietate a lui Matei Bantăş !

:<K T. Balan, Sate din Bucovina. După Fr. Mamulski, creatorii satului Solone- 
lu Nou au fost 30 de fam ilii nevoiaşe poloneze, venite aici in 1834 din regiunea 
muntoasă Slask Cuszynski a râului Kisucy (Polonus, nr. 6/1995). Mai târziu, acelaşi 
autor, afirmă că unele dintre ele au em igrai în Brazilia şi Bosnia, iar altele s-au 
repatriat in Polonia.

379 Arh. St. Suceava, Fond O RPO T, nr. 91.
380 N Grămadă. Toponimia satelor..., V, p. 481.
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Alături de prim ii colonişti, muncitori forestieri, stabiliţi la Maidan, 
s-au mai aşezat o serie de im igranţi polonezi şi slovaci care locuiau deja 
în Soloneţu Nou, Pleşa sau Poiana Micului.

Numele său reprezintă un apelativ slav răsăritean „m aydan" (cf. bulg. 
„megdan“ . ser. „megda.n“ , rus. „m ejdan"). ce provine din turcescul „m ai
dan" destul de frecvent. întâlnit şi in nordul Bucovinei, ca efect al 
colonizărilor galiţiene de epocă austriacă. Cătune cu acest nume sunt 
semnalate la Jadova, Lucavăţ, Carapciu pe Şiret şi Ispas (lângă V ijn iţa ); 
o parte din Pătrăuţii de Jos se numeşte la fel, cât şi un deal la Bănila 
pe Ceremuş (Bănila Rusească)SS2. La 1856 în harta cadastrală apărea 
bine evidenţiat teritorial sub denumirea „ Maydan“ 3S3.

în  ceea ce priveşte cătunul Runc, el este o realitate de habitat şi 
mai recentă, fiind o creaţie a începutului secolului nostru.

% *
*

581 I. Dan, Toponim ie c o n t in u i t a t e p. 77, unde se dau şi alte amănunte 
despre această lucrare

383 N. Grămadă, Toponim ia satelor..., I, p. 34 ; II, p. 110 ; III , p. 265, 272, 200 ;
IV , p. 368.

383 Cf. nota 378.
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4 12. CAC ICA

Posesor a diverse vestigii arheologice, unele de vechime multim ile
n ară38'1, satul actual Cacica este o apariţie de epocă târzie, în care in
vestigaţiile geologice şi apoi descoperirea in 1790, în urma adâncirii unui 
puţ de extragere a saramurii, a zăcământului de sare gemă, a  jucat 
un rol activ în dezvoltarea sa, inclusiv demografică, în special, pe calea 
colonizărilor 385.

In toate încercările monografice de până acum, care au preluat in
form aţii de la unele tradiţii populare, sau csxe —  la rândul lor —  au 
influenţat in mod hotărâtor opinia publică contemporană cu priv ire la 
originea localităţii şi a numelui său. s-a încetăţenit ideea că satul îşi 
datorează actul de naştere coloniştilor germani şi polonezi stabiliţi în 
fundul văii pârâului Cacica. o dată cu fondarea stabilimentului minier, 
cei din urmă dându-i şi numele provenind de la „kackza“ , cu sens de 
„raţă domestică sau sălbatică11 m . Ca argument suplimentar se aducea 
faptul că aici existau demult terenuri mlăştinoase, cu apă stătătoare, 
propice pentru viaţa acestor păsări 387, deşi existenţa lor rămâne sub 
semnul întrebării în cazul în care prezenţa sursei de apă sărată era un 
impediment pentru dezvoltarea aici a unei flo re  şi faune adecvate me
diului de trai al raţelor.

O altă explicaţie a numelui, confecţionată tot popular, pornea de la 
un asa numit joc „Cacica” .se pare de provenienţă huţulă. un gen de 
oină, un „joc  cu hapucul" x<iS.

Ceea ce este insă sigur, este faptul că încă din prim ii ani ai admi
nistraţiei austriece apăreau ir. hărţi atât uh număr, e drept m ic de lo
cuinţe (poate la început doar unele bordeie de vară pentru pârteştenii 
care îşi lucrau şi probabil, mai ales, îşi foloseaţi ca păşune şi fânaţ pă
mânturile de aici), cât şi toponimul în sihe!

* *  Notabilă rămâne prezenta toponimului „Troian", dat unui dea! cu altitu
dinea do 425 m, (punct arheologic 116), care in harta cadastrală din 1856 apare în 
transcriere germană „Trajan", renotat in, formă identică mai la vest, pe partea 
stângă a cursului mijlociu al pârâului Cacica (Arh. St. Suceava, Fond ORPOT. 
nr. 20). X. Grămadă ( Toponimia satelor.... IV . p. 364). menţionează ..Kodru la dial 
Trojana“ , iar Em. Grigorovitza partea sătească a localităţii „Troian11, op. c it, p. 41.

351 Pentru multe alte date legate de evoluţia exploatării industriale a sării dc 
aici, vezi M. Şt. Ceauşu, op. cit., p. 278—386.

356 Spre exemplificare, V. Cojocaru, Monografia satului Cacica, mss., p. 1. 
Pentru traducerea lui K a c k z a V I .  Iliescu. M ic dicţionar polono-romăn. 1963, p. 55.

387 V. Cojocaru, op. cit., p. 1.
3,1 Informaţie primilă de la săteanul Adrian O. Androuic. prin anii '70.
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Statistica auEtriacă din perioada anilor 1773— 1775, indică deja la 
„Kasiksa“ un număr aproxim ativ de 17 locu in ţe3*9. Harta Biischel, deşi 
nu atribuie un nume aşezării, ca şi in cazul viitorului Pârleşti de Sus, 
redă grafic pe cursul superior al pârâului Cacica 11 locuinţe. Sem nifi
cativ aici este şi menţiunea „Va le Kaczika“ înscrisă de-a lungul firuljui 
de apă. La rândul său harta O tzellow itz înscrie „Dealul Tkacsiki". „Pe- 
reu Tkacsika" şi localitatea „Tkacsika" cu menţiunea apartenenţei sale 
la Pârteşti, cât şi conturarea a 12 locuinţe (hărţile V II  şi V III). Intr-un dccu_ 
ment. austriac din 1784, care evidenţia izvoarele sărate din Bucovina, 
apare menţionat izvorul Cacica pe locul unde se va crea in scurt timp 
sa lina390. In sfârşit, N. Grămadă semnalează pe o hartă cadastrală din 
1788 pentru o parte de hotar al Pârteştiului ..Ţarina Cacichiu 39t.

Iată deci, că numele satului nu a fost impus de coloniştii polonezi 
ai viitoarei exploatări miniere, sosiţi aici mai târziu şi că localitatea 
Cacica nu este o creaţie a lor. Numele aşezării provine deci de la cel al 
pârâului. numii astfel, probabil incă cu multe veacuri înainte.

Demn de reţinut —  alături deci de etimologia incertă a denumirii 
sale —  este şi unicitatea numelui său pe teritoriul nostru naţional332.

în ceea ce priveşte trecutul istoric medieval al teritoriului satului 
de azi, aşa cum s-a menţionat deja. el făcca parte integrantă din terito
riul pârteştean. Fără să se fi constituit aici in plin ev mediu vreo aşe
zare omenească, este sigur că întinsele suprafeţe împădurite sau pe cale 
de desţelenire, unele terenuri apte pentru agricultură şi mai ales pajiş
tile, fânaţurile şi izvoarele sărate au reprezentat pentru pârleşteni toi 
alâtea interese permanenţe. Din păcate, modestele posibilităţi de cu
noaştere oferite de cercetările de suprafaţă de teren nu au putut decât 
pune în evidenţă fragmente răzleţe de ceramică, de regulă din veacurile 
X V I I— X V III, pe care nu le-am mai semnalat in partea de repertoriere 
arheologică semnificând prezenţe umane cu totul sporadice. In cadrul 
descoperirilor ceramice se evidenţiază totuşi cele de la punctul 114 al 
viitoarei saline (sec. X V I— X V III ), care sugerează aici o prezenţă umană 
mai intensă.

M onografiile locale ale satului Cacica consemnează că la vremuri de 
restrişte, unii locuitori din Pârteşti îşi amenajau adăposturi in aşcun- 
zişuri împădurite, lângă Poiana Parascanului si Pârâul Bordeiului. Cu 
timpul, pentru o exploatare mai lesnicioasă a terenurilor de pe cursul 
superior al pârâului Cacica. s-au ridicat adăposturi sezoniere, de vară. 
Datorită sporului demografic firesc din Pârteşti. dar poate şi situaţiilor 
de moşteniri exclusive de teren agricol numai pe valea Cacicăi. unele 
fam ilii au început să-şi construiască locuinţe stabile in zona viitoarei 
vetre de sat, care începea din dreptul confluenţei pârâului cu un mic 
afluent care curge azi prin spatele salinei şi continua pe valea Cacicăi 
spre nord mai multe sute de metri. Analiza hărţii Biischel contrazice a fir

390 E. I. Emandi, C. Şerban, op. cit., p. 511. In numărul „aproximativ" de 17 
„case", considerăm că trebuie să includem şi unele locuinţe sezoniere, sau chiar 
poate simple colibe. De abia în 1784 se fac primele defrişări şi construcţii legate 
de exploatarea sării (M. Şt. Ceauşu, op. cit., p. 383).

350 Arh- St. Succava, Colecţia de riocumcr.tr. T’ . XXV . nr. 25 1781. f. 33.
Toponimia satelor, IV. p. 363.

392 I. Iordan, P. Găştescu, D. I. Oancea op. cit., p. 97.
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maţia lui V. Săhleanu. preluată probabil şi de I. Dan 393, care însă nu 
citează sursa de informare, conform căreia primele fam ilii care s-au 
stabilit aici au ales zona actuală a salinei, numită atunci „Bahna Pârteş
tiului" datorită terenului mlăştinos de aici. Din harta menţionată rezultă 
insă că primele locuinţe s-au plasat preferenţial in poienile din zona de 
confluenţă a principalelor izvoare ale pârâului (harta V III). Oricum, pe 
ambele hărţi se poate constata insă că cele 11— 12 locuinţe erau deja con
centrate într-un areal ce prefigurează vitoarea vatră in formare, in acelaşi 
timp sesizându-se că in intervalul dintre datele realizării celor două 
izvoare cartografice Cacica evolua demografic într-un ritm foarte lent.

O dată cu ocupaţia austriacă şi desfiinţarea proprietăţii mănăsti
reşti asupra satului Pârteşti şi a teritoriului de care beneficia incă din 
vechime, Cacica începe să se dezvolte demografic în ritm alert datorită 
a trei factori : colonizarea cu populaţie străină, legată nemijlocit de sa
lina care se creează în scurt timp, şi a cărei activitate se amplifică rapid, 
stabilirea a noi fam ilii fie  de pârteşteni, dar mai ales de bejenari arde
leni. şi —  in fine —  sporul dem ografie inerent.

Faptul că pe prim ele hărţi nu apare încă numele satului (ulterior 
in documente „Kakzyka“ . Kakzika '1. .,Kaczika“ , „Cacica'1), este o do
vadă că el nu ajunsese la o oarecare importanţă pentru a primi statut 
de aşezare stabilă propriu-zisă. de o anumită mărime. Tot astfel exp li
căm de ce Cacica nu apare menţionată nici in recensământul rusesc din 
1774 pentru ţinutul Suceava. Este însă firesc să acceptăm că în cadrul 
celor „79 —  toată suma caselor11, consemnate la Pârteşti, incă proprie
tate humoreană, intrau alături de cele ale viitorului Pârteşti de Sus şi 
casele din vatra in formare a satului Cacica

Tot din cauza faptului că încă nu îşi câştigase propria identitate, 
in statistica întocmită la 1778 din ordinul guvernatorului Bucovinei En- 
zenberg, numită „Izvod de emigranţi de peste munţi“ şi consultată de I. 
Nistor la A rh ivele de Război din Viena, Cacica nu apare deloc menţio
nată. ci doar Pârteştii, ca unul care a prim it in intervalul oglindit de 
statistică (1728— 1778) unii bejenari din Transilvan ia395. Nu excludem 
insă posibilitatea ca încă înainte de 1785. an care va aduce desfiinţarea 
celor mai multe mănăstiri bucovinene —  şi deci şi a proprietăţilor Mă
năstirii Humor —  lăcaşul monahal menţionat să fi iniţiat sau doar per
mis unor primi emigranţi ardeleni să se aşeze in apropierea Slatinei 
Cacica, in scopul creării unei noi „S lobozii". Ceea ce este cert este fap
tul că atât la sfârşitul secolului al X V III-lea . dar şi la începutul celui 
următor, alături de alte localităţi din zona studiată şi aşezarea nou con
stituită in plin proces de consolidare va beneficia de prezenţa noilor ve 
niţi. după cum stau mărturie şi astăzi unele nume de fam ilie de prove
nienţă transilvăneană : Ungurean, Parascan, Andronic (de la „Andron” , 
„Androne* —  după opinia noastră de pe valea Sălăuţei şi din Ilve). 
Hopulele, Cojocaru, Sa va 39”.

Cacica nu apare menţionată nici în datele culese de D. Werenka 
pentru anii 1774— 1785. unde satul Pârteşti înregistrează, la 1774, 75 de

•7,ţ Toponim ie şi continuitate.... p. 68, unde se menţionează şi aceeaşi tradiţie 
a derivării numelui localităţii de la „cacica".

P. V. Sovetov fsub red.). op. cit., p. 352.
-'T's I. Nistor. Emigrările.... p. 45—49.
336 I. Dan, Toponimie f i  continuitate..., p. 69.
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fam ilii (la recensământul rusesc din acelaşi an eu fo9t numărate 79 de 
case).

Din cele prezentate până acum rezultă că nu putem fi de acord
cu opinia, păstrată şi astăzi in localitate, îsuşită şi de Teodor Balan 
atunci când afirma că satul „a fost creat de stăpânirea austriacă" :W?. 
Tot acelaşi istoric conchidea că numele aşezării provine de la „Kaczka", 
însemnând în limba polonă „ocnă" (sic !).

Chiar dacă la Cacica nu s-ar fi în fiin ţat niciodată un stabiliment 
minier, deservit mai ales de colonişti străini, considerăm că in mod cert 
şi în această parte a bazinului h idrografic soloneţean, pe cursul pârâului 
Cacica şi al Blândeţului ce oferă condiţii bune de habitat, locuirea ar fi 
luat oricum amploare.

După ce slatinele pârteştene fuseseră incluse în rândul izvoarelor 
sărate care urmau să intre in evidenţa Secţiei monetare şi montanistice 
a Cămării Aulice —  aşa cum rezultă dintr-un raport de la 15 mai 1784 —  
elo s-au bucurat în final de o atenţie sporită, ca şi cele de la Solea, dato
rită bunei concentraţii a sării dizolvate. Lăsând la o parte primele ame
najări industriale de la Solea de până la descoperirea zăcământului de 
sare gemă de la Cacica, în 1790 (ceea ce a dus în final şi Li părăsirea 
investiţiilor de acolo), tehnicienii împărăteşti au propus şi în cele din 
urmă au realizat pe Blândeţ, experimental, un prim cazan de fierbere 
a saramurii („Za ltz  Coctour“ ). Examinând harta O tzellow itz (harta V II), 
putem localiza exact acest evaporator, care fusese construit la Slatina 
Mare, cum incă se mai nuiîiea izvorul din apropierea fostului metoh Pâr
leşti. Ţinând cont de calificativu l prim it de acest izvor şi de apropierea 
schitului de el se poate presupune că în evul mediu tocmai această sla
tină, amenajată periodic şi întreţinută probabil din iniţiativa călugărilor, 
a fost cel mai mult folosită în arealul pârteştean. U lterior denumirea sa 
iniţială a fost uitată, în perioada interbelică slatina de la Runc (punctul
4, pe harta X II I )  fiind cea mai folosită de satele din zonă.

• *

*

™  T. Balan, Sate din Bucovina, f. p.
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4.13. PO IENI

După cum însuşi toponimul ne sugerează, localitatea s-a form at în
tr-un mediu natural dominat de pădure. Şi astăzi locurtorii vârstnici po
vestesc că satul s-a ridicat cu lemnul tăiat „de pe locu, fapt consemnat 
şi de tradiţiile locale mai vechi am intite monografic 398. Dovezi în acest 
sens, alături de configuraţia frecventă a  terenurilor, cu sol tipic de pă
dure şi în continuă degradare, sunt şi unele toponime precum fânaţele 
„La  Poien ile" sau „ Poiana cea M are“ 3S9, „Poiana Armanului", „Poiana 
BahneiM sau „Poiana Şesului", „Poien iţa* sau „Obcioara", „Poiana din 
Bahnă" şi „Poiana lui Ionuţ" sau „Poiana Nuţului“ . La  acestea mai adău
găm pădurea Oşleagă, pădurea Runc, „Hotarul Slovacilor" (defrişate de 
către aceşti colonişti intre anii 1780— 1790), ţarina Dărâmături, toate cu 
aceeaşi semnificaţie 'i00.

în  harta Biischel, izvor cartografic realizat între anii 1773— 1775, pe 
amplasamentul) actual nu apare nici o indicaţie grafică. în cea întocmită 
de Hora von Otzellow itz este notat tot „Bottaschana“ , fiind reprezen
tate grafic şi trei gospodării. Un pas înainte este consemnat de o altă 
hartă, cea cadastrală din 1783, pe care N. Grămadă a avut posibilitatea 
să o consulte, unde apare notat deja cătunul „La Poien ile" <01. Cu timpul, 
spre simplificare, vechiul cătun in plină amplificare demografică, începe 
să fie  numit Poieni.

Iată deci că localitatea este o creaţie târzie, directă a satului Boto
şana, majoritatea locuitorilor ei in iţiali provenind de aici w-. La acest 
substrat s-a adăugat in scurt timp un adaos de emigranţi transilvăneni 
dm llva  M are şi llva  Mică 403. După un alt informator, Ge. I. Flutur, pri-

3W S. Flutur, Monografia satului Poieni (1975), mss., p.14.
M  N. Grămadă, Toponim ia satelor..., voi. IV , p. 390.
1X0 S. Flutur, op. cit., harta anexă, unde autorul, născut in 1891, fixează şi 

vechea vatră de formare a localităţii, ceva mai sus de confluenta pârâului Racova 
cu pârâul satului, pe malul stâng al acestuia din urmă, pe celălalt mal fiind indi
cată poziţia primei biserici, ridicată din lemn şi datată după autor la 1797.

In privinţa existenţei masive a pădurii pledează) şi plasarea in câmpul primei 
peceţi a localităţii. în 1912, a unui brad sau molid (cf. N. Grămadă. Vechile pecefi..., 
p. 258.

,0* N. Grămadă, Toponimia satelor..., I, p. 64.
402 S. Flutur scria despre fam iliile Iui Lupu Toderaş şi Tănase Toderaş, ca 

fiind primele două fam ilii venite din Botoşana (op. cit., p. 14). Se poate deci ac
cepta ideea că cei veniţi prim ii din Botoşana, erau tot bejenari ardeleni, care doar 
poposiseră un scurt timp acolo.

<03 Ibidem, p. 7.
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mele fam ilii ar f i  provenit din llve  (Galeş Petrea, Toderaş Ion şi Albu 
Ion), cu excepţia celei a lui Hoşbotă Gheorghe din Mănăstirea Humo
rului 'M .

Este deci ceri că la Poieni au poposit încă de la sfârşitul veacului 
al X V III- lea  numeroase fam ilii de ardeleni, venite direct de dincolo de 
Carpaţi sau din Botoşana, după o şedere oarecare acolo. Un argument 
in plus în acest sens, pe lângă cel antroponimic, este şi creşterea cu totul
spectaculoasă a populaţiei Botoşanei în a doua parte a secolului menţio
nat, ceea ce l-a determinat pe I. N istor să considere în mod eronat satul 
printre acele aşezări „întem eiate numai de em igranţi" Aşa cum s-a 
constatat în cazul Botoşanei, ea primise pe calea noilor ven iţi în anul 
1763 un număr de 70 de fam ilii, iar în 1766 a lte 11. Satul avea la 1774 
după recensământul rusesc 70 de case/,oc (83 fam ilii după D. Weren
ka j 407, iar în 1775 un număr de 109 fa m ilii/,08,‘ ea şi în anul următor, în 
1779 un număr de 143 fam ilii, ca în 1780 numărul lor să scadă la 75 409. 
Este deci de la sine înţeles că în aceste evidenţe erau trecute şi coloni
zările cătunului nou creat, care ţinea teritorial de Botoşana, ceea ce 
explică de ce numele său nu apare deocamdată în aceste prime statistici.

In schimb, în perioada imediat următoare anului 1800. satul se va 
dezvolta în mod rapid în urma sporului firesc demografic, dar şi datorită 
sosirii a noi fam ilii de bejenari, totul în defavoarea terenurilor împă
durite care ofereau spaţiul extinderii aşezării, inclusiv cel necesar fâna- 
Vurilor şi arăturilor.

Intr-o evidenţă a anului 1841 ',10. satul numit acum „Po ien ile", nu
măra deja 666 de suflete, mai mult ca Todireşti sau Soloneţ, sate cu tre
cut istoric multisecular după cum s-a văzut. De altfel, ritmul său alert 
de evoluţie demografică va continua în cea de-a doua jumătate a vea
cului trecut, ţinând cont de informaţia oferită de Em. Grigorovitza : 
1382 l.bcuitori (comună rurală cu 13,81 km ’ şi 177 ha pădu re)ţl1.

In ceea ce priveşte satul Racova, care a preluat numele pârâului său 
el este o realitate a secolului trecut, ca rezultat direct după opinia noastră 
tocmai a acestei dezvoltări demografice susţinute.

*  *

*

w  Informaţii culese de către autor. Acelaşi sătean opina că vechea biserică 
din lemn a localităţii fusese primită ca „milostenie" din partea mirenilor din Fru- 
mosu. Astăzi cele mai numeroase fam ilii din Poieni sunt : Galeş, Albu, Todiraş, 
Ilişoi. Jucan, Flutur, Slevoacă, Leşanu. Buburuzan şi I.âzărean.

<w I. Nistor, Emigrările..., p 46.
4U0 P. V. Sovetov (sub red.j, op. cit., p. 340.
W1 D. Werenka, op. cif., p. 18T

D. Olinescu, Tabela statistică..., p. 247.
'•°9 D. Werenka, op. cit., p. 18.
'■l0 X X X , Schematismvs..., p. 43— 44.

Dicţionarul geografic al Bucovinei, p. 168.
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5. CONSTATĂRI ARHEOLOGICE, ISTORICE ŞI 
DEMOGRAFICE PRIVIND EVOLUŢIA HABITATULUI 

UMAN IN BAZINUL SOLONEŢ

înainte de a comenta semnificaţiile sintetice ale descoperirilor arhe
ologice efectuate pe cuprinsul zonei cercetate pluridisciplinar, consideram 
!că este firesc de a încerca o reconstituire —  fie  cât de sumară —  a 
peisajului său geografic în evoluţia sa de-a lungul întregului interval 
cronologic visat tematic \

O primă realitate, specific locală, de o importanţă cu totu/1 aparte 
pentru existenţa umană din cele mai vechi timpuri, a fost prezenţa la 
suprafaţa solului a surselor de apă sărată. în  lim ita de contact a podi
şului cu ramificaţia estică a Obcinei Mari —  Obcina Cacica —  se cunosc 
în Iprezent în cadrul bazinului hidrografic Soloneţ mai multe astfel de 
slatini. care de-a lungul timpului au fost uneori amenajate antropic pen
tru o folosire cât mai lesnicioasă

Un prim izvor, azi cu debit deosebit de scăzut, se găseşte în Poiana 
Bălţii, exact la marginea pădurii. Unii săteni bătrâni din Cacica îşi mai 
aminteau că aici într-o vreme se mai puteau vedea bârnele unui ghizd 
vechi provenind de la o fântână săpată, cu scop în sensul amintit mai 
sus.

Beneficiind de o salinitate foarte ridicată, slatina Blândeţ, (Slatina 
Pârteştilor sau Runc), amplasată şi convenabil pentru circulaţie şi tran
sport pe valea pârâului Blândeţ, a o ferit suficiente avantaje ca aici în 
perioada modernă să se exploateze în chip susţinut saramură. După in for
maţiile prim ite personal prin anii 1974— 1975 de la săteanul Andronid
O. Adrian, in perioada interbelică de aici se încărcau în mari butoaie 
pe căruţe slatină pentru toate satele din jur. Şi acum se mai poate ob

• Informaţii suplimentare privind evoluţia şi importanţa cadrului natural
de habitat se pot cunoaşte şi din unele studii : O. Mândruţiu, E. Grămescu. A.
Ardelean. Holul cond iţiilor fizico-geografice in evoluţia populaţiei şi aşezărilor 
umane în judeţul Arad, în Ziridava, X, p. 175— 188 ; M. Comşa, Holul mediului 
natural /'munţi, păduri, bălţi) in menţinerea elementului autohton la nord de Dunăre 
in secolele I I I —VJI, in Hierasus, V i l—V III, 1989, p. 259—268 ; M. Curciumaru,
Consideraţii generale asupra oscilaţiilor clim ei in u ltim ii 5000 de ani, in Suceava,
IX , 1982, p. 469—478.

1 Pentru răspândirea izvoarelor sărate si .i zăcămintelor din zona Sucevei,
cf. Monografia geografică a RPR. 1, Bucureşti, 1960, anexa IX. La data publică
rii studiului său. J. Polek cunoştea 4 izvoare sărate la Pârteşti, 3 la Soloneţ (pro
babil Soloneţu Nou). 10 la Solea. 2 la Pleşa, 10 la Slulpicani. 2 la Sadova, 5 la
Vicov, 2 la Crasna, 2 la Vijniţa, 1 la Putila. 0 !a Mihova şi 2 la Berhomet pe Şiret 
(D ie Bukowina zu Anfang des Jahres 1S01 in alphbetischer Darslellung, în JBLM , 
1907, p. 56).
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serva încă fostul drum de căruţe ce ocolea această fântână. Ea avusese 
excavată şi o galerie de coastă armată cu lemn pentru o alimentare mai 
abundentă cu slatină2. In pământul nearat de mult timp de aici nu s-au 
putut însă depista eventuale vestigii arheologice.

O  altă fântână de slatină, exploatată cel puţin în timpurile moderne, 
slatina Dulcea 3, cu o salinitate mai redusă constatată în perioada inter
belică, astăzi astupată ca şi cea anterioară, se găseşte ceva mai spre 
nord, pe partea dreaptă a  unui mic pârâu numit sugestiv „Slatina” sau 
„Părău l Armanului" înspre izvoru l său ce vine din pădure. In harta 
Otzellowitz, în dreptul poziţionării ei stă scris „Saltz Coctour” , dovadă că 
administraţia austriacă începuse aici experimental o exploatare modestă 
pe baza unui singur evaporator, pentru fierberea saramurii şi obţinerea 
sării recristalizate, totul petrecându-se înaintea descoperirii zăcământu
lui de sare gemă. (1790) din centrul satului Cacica, pe.cale de constitu
i r e 4-

Tot o bună concentraţie a sării şi un debit considerabil avea pro
babil şi izvoru l de apâ sărată în apropierea căruia s-a săpat puţul minei 
Cacica, factori care au determinat comunităţile umane din zonă să-l 
folosească intens. în  stadiul incipient al cercetărilor arheologice din 
acest punct (nr. 114) cele mai vechi vestigii aparţin, neoliticului, iar cele 
mai noi se opresc la veacurile X V I-r-X V II.

Pe partea dreaptă a Pârâului Slatinii, izvor al pârâului Neagra, în 
marginea apuseană a cătunului Runc (locuinţa lui Tcaci Vladim ir Vla- 
sio), la  aproximativ 50 m S— E de Hiziera pădurii, se află un mic izvor 
de slatină, amenajat sumar pentru folosinţă. Cercetarea de teren de aici. 
îngreunată foarte mult din cauza lipsei arăturilor, nu a dus la depista
rea de vestigii arheologice. Analiza calitativă a apei, prin fierbere şi 
cântărire a cantităţii de sare recristalizată, a indicat o bună concentra
ţie  de Na CI, de circa 244,40 g/l, ceva mai scăzută însă faţă de altele din 
zonă 5.

în  sfârşit, în Soloneţu Nou, în pădurea de sub dealul Pleşa, se pare 
că exista odată un mic izvor cu apă sărată, astăzi fiind complet astupat
şi uitat până şi de cioban ifi.

D in totalitatea surselor de apă sărată prezentate, cele care au fost 
în mod cert după părerea noastră folosite în preistorie şi antichitate, 
ca şi în perioada de form are a poporului român sunt cele de la Dulcea 
şi din arealul viitoarei saline. Dacă pentru al doilea caz ne stau mărtu
rie  vestigiile arheologice, cu sem nificaţii indubitabile, pentru primul ple-

- Informaţii de la  V. Creţu, fost maistru la salina Cacica.
;1 Se pare că această slatină se numea în perioada primelor exploatări geo

logice ale administraţiei austriece „Slatina Mare11, după informaţiile oferite de o 
descriere din 1784, unde se precizează poziţia a trei izvoare în funcţie de meto- 
huL Pârteşti („...la o depărtare de un sfert până la trei sferturi de milă de această 
mănăstire se află 3 izvoare — slatina de la Runc, Cacica ţ i Slatina Mare. unde 
se poate ajunge în parte cu calul în parte pe jos" (Arh. St. Suceava, Colecţia de 
documente, p. X X V , Nr. 25/1784, i. 33).

4 St. Ceauşu, Contribuţii la istoricul expirată} ii sării în sfârşitul secolului al 
X V III- le a  şi in  prima jumătate a secolului ui X lX -le a  in Bucovina, in Suceava, 
IX , 1982, p. 3U1, unde m' citează un document de unde rezulta intenţia de con
strucţie a acestui evaporator pentru anul 1787.

Analiză efectuată de către autor.
fc Gf. nota 2.
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dează apropierea punctelor (sau aşezărilor) locuite pe terasa de pe partea 
stângă a pârâului Dulcea (punct 113), numit astfel spre diferenţierea de 
ram ificaţia sa din imediata apropiere, pârâul Slatina. Avanta jele tere
nului de aici, folosite u lterior şi de către constructorii metohului humo- 
rean, dar şi prezenţa în strictă apropiere a mineralului a făcut ca aici 
să se stabilească comunităţi umane din mai multe epoci istorice. Nu este 
exclus ca pe viitor, prin noi reveniri perieghetice, descoperiri întâm
plătoare sau chiar săpături sistematice să se poată surprinde mult mai 
eficient intensitatea de habitat de a ic i7.

Pentru perioada medievală, după cum se ştie, dacă zăcămintele de 
sare gemă aparţineau domniei, în schimb slatinele intrau în sfera pro
prietăţilor mănăstireşti sau boiereşti. Aşa cum pentru sarea solidă se 
constată de la o vrem e constituirea unor adevărate drumuri de transport 
şi com ercializare8, tot aşa pentru transportarea saramurii se vor constata 
anumite drumuri, amintite uneori în documente. în ceea ce priveşte 
Mănăstirea Humor, ea mai deţinea pe „m untele”  Ostra o slatină, men
ţionată şi ea documentar9. Amplasată însă într-o zonă de munte, mai 
greu accesibilă şi mai îndepărtată de aşezările umane care puteau bene
ficia de saramura sa, slatina Ostra nu a deţinut —  după părerea noas
tră —  o importanţă mai mare ca cele de la Pârteşti (azi Cacica), unde şi 
pentru adminsitrarea acestora, la numai mică distanţă da ea, practic 
numai peste- Obcina Cacica, Mănăstirea . Humor va ridica poate în 
epoca lui Ştefan cel Mare un metoh, construcţie probabil din lemn pe 
temelie numai de piatră. La întrebarea de ce aceste slatine nu au fost 
atestate documentar, precum cea de la Ostra. putem argumenta că aici 
hotarele de N — V ale braniştei nu erau ameninţate de vecini, ele (satul 
„unde au fost Tatom ir şi Pârtea şi seliştea lui Dianiş” ) fiind  aşa cum 
s-a văzut încă de la 1415 stabilite în  folosul mănăstiresc. în  schimb, în 
zona Suha, unde braniştea se învecina cu cea a mănăstirii Voroneţ şi 
unde se a fla  şi slatina respectivă, se puteau petrece cu timpul încălcări 
ale dreptului de folosinţă şi apoi de proprietate.

în  condiţiile în care slatina s-a transportat încă din străvechi tim 
puri pe distanţe mai mari sau mai mici şi în care bazinul hidrografic 
Solea de la miazănoapte beneficia şi el dc astfel de izvoare, considerăm 
că nu greşim când afirmăm că valea Soloneţului devenise poate încă 
din preistorie un adevărat „drum al slatinei”  de alimentare a necesită
ţilor comunităţilor umane de pe un anumit areal al podişului sucevean.

7 I,egăm descoperiri întâmplătoare, precum cole dc- la punctul 111 şi nota 
67, tot de prezenţa slatinelor Blândeţ şi Dulcea. De altfel, prezenţa vestigiilor 
arheologice care se pot pune in conexiune cu existenţa acestor izvoare de apă 
sărată, la distanţe de până la 500 ni depărtare, a mal fost luată în discuţie şi cu 
alt prilej (cf. M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, D. Monah, Exploatarea surselor de 
apă sărată din M o ld ova : o abordare etnoarhcoloyică, în Tiiraco-Dacica, X III,
1—2, 1992, p. 159— 166.

8 Spre exemplificare, P. Tambor, Drum uri şi vămi ale sări: din Transilvania
in perioada feudalismului timpuriu, în A MN, X IX , 1982, p. 75— 85.

u P. Blaj, I. losep, Contribuţii la cunoaşterea braniştilor din Bucovina, în
Suceava. X V II—X V II I—X IX , 1990— 1991— 15)92, p. 92—93, '.înde se descriu hota
rele mănăstireşti, fără insă să se menţioneze „slatina de la Ostra". Prima men
ţionare a acestei slatine aparţine unui hrisov din 25 aprilie 1475, când se afirmă 
că muntele şi slatina Ostra „au fost de demult“ proprietate a acestui lăcaş mona
hal (DRH, A. Moldova, II, doc. 201, p. 304).
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In  aceeaşi ordine de idei a anumitei importanţe a acestei căi de comu
nicaţie, avansăm numai cu titlu de ipoteză ideea existenţei deloc întâm
plătoare aici, a aşezării —  se pare fortificate —  din eneolitic şi Hallstatt de 
la Vârvata (punct 94). Numai cercetările din viitoarele decenii, care se 
vor face în zona studiată acum, dar şi în teritoriile judeţelor care intră 
în contact cu saliferul Carpaţilor Orientali, inclusiv prin analize zonale 
comparative, vor putea certifica sau infirm a această ipoteză.

Fiind în cantităţi abundente şi mergându-se tradiţional numai pe 
exploatarea sării sub form a saramurii, în lipsa .unui real interes de a 
o obţine şi recristaliza, mănăstirile sau proprietarii locali4 nu au între
prins nim ic constructiv, cu excepţia întreţinerii puţurilor sau fântânilor 
respective. Două dintre argumentele de mai sus sunt amintite la înce
putul veacului al X V III- lea  de către D im itrie Cantemir, atunci când 
vorbeşte despre ocna de lângă Târgu Trotuş, afirmând că „şi în alte 
părţi se găsesc asemenea zăcăminte de sare, dar domnitorii au interzis 
să f ie  dezvelite, ca nu cumva din cauza Imarii cantităţi de sare să i se 
micşoreze preţul", şi că „sunt munţi întregi în Moldova cărora dacă li 
se înlătură stratul exterior de pământ par că sunt cu totul ca de sti
c lă " 10. La  aceste explicaţii eruditul domnitor mai sublinia şi teama de-a
nu stârni lăcomia turcilor.

Folosirea multiseculară a alatinilor din Bucovina era tradiţional 
cunoscută de generalul Spleny, guvernatorul m ilitar al noii provincii 
austriece, când menţiona la 1775 în  „Descrierea districtului Bucovina" 
că „...ele au fost folosite din vechim e" l l . La numai un an maiorul von 
Mieg, cel ce realizase prima ridicare topografică a provinciei, menţiona 
o fântână de saramură în plină folosinţă la Pârteşti (probabil cea 
numită „Slatina M are" în documentul din anul 1784 de care s-a amin
tit deja), de unde „ţăranii din îm prejurim i îşi extrag prin  fierbere  (subl. 
noastră) sarea necesară" ,2. De cele mai multe ori însă se lua direct sla
tină din aceste fântâni pentru transport la consumatori în ianuarie 1783 
inginerul cadastral Johann Budinszky şi mai apoi consilierul aulic Tha- 
deus Peithner von Lichtenfels, constataseră prezenţa cărăuşilor cu căru
ţele lor încărcate cu butoaie la slatina d-- lângă Crasr.a (azi reg. Cer
năuţi) 13

începând cu 1783 se fac prime prospecţiuni geologice, studiindu-se 
salinitatea izvoarelor sărate, distanţele dintre ele şi notificându-se aşe
zările pe care le deserversc. Astfe l de cercetări s-au desfăşural lângă 
slatinile de la Crasna, Voitinel, Solea şi Pârteşti. Din 17S5 la Solea pro
ducea deja un fierbător de saramură („Coctur"), propunându-se ca în 
1787 să se mai construiască aici alte fierbătoare „şi pe lângă un al patru
lea izvor de la Pârteşti un altu l" Vi.

Descoperirea zăcământului de la Cacica (1790) a determinai peste 
trei ani închiderea ultimului cazan evaporator de la Solea. Pentru exploa
tarea şi prospectarea slatinei Cacica —  aflată la 3/8 m ile depărtare de

10 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, p. !03.
11 St. Ceauşu, op. cit., p. 378.
12 Ibidem, p. 379.
13 Ibidem, p. 379.
14 Ibidem, p. 381. Este practic vorba de acel „Saltz C0ctuv“ atestat la Slatina

Mare-Pârteşti în harta Otzellowitz.
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Pârteşti —  se făcuseră încă din 1784 primele defrişări şi opt colibe dir. 
lemn pentru muncitorii O ficiului de încercare a sării din Solea 13. Din 
1791 începe să se exploateze şi sarea gemă, în următorul an Cancelaria 
Curţii de la Viena sancţionând ordonanţa privind anumite înlesniri pen
tru noii colonişti ce urmau să vină, ca specialişti, de la Bochnia sau 
W ieliczka din zona Cracoviei (acordarea de lemn gratuit, teren de casă 
şi grădină, scutiri temporare de unele impozite).

După începerea producţiei de sare la Cacica, pentru întărirea mono
polului de stat, puţurile de la Solea au fost năruite, iar slatinile de debit 
mare (Voitinel, Pârteşti, Slatina M are —  probabil Dulcea —  şi Cacica) 
au intrat sub controlul statului, restul izvoarelor fiind zidite. Măsura 
lovind mai ales în interesele vita le ale păturii sociale sărace, adminis
traţia austriacă la 1803 va liberaliza printr-o patentă accesul la slatine 
numai pentru comunele care dispuseseră de ele, folosirea lor fiind însă 
lim itată lunar cantitativ pe fa m ili i1C.

A lături de amploarea ridicării noilor construcţii industriale şi civile 
legate direct de crearea salinei, în plină dezvoltare prin înzestrarea cu 
noi cazane, procesul industrial al fierberii saramurii va necesita canti
tăţi tot mai mari de lemn, ceea ce va deveni un factor constant de dis- 
crugere a pădurilor din imediata apropiere a localităţii.

O altă realitate defin itorie a teritoriului aflat în studiu a fost deo
sebit de bogata prezenţă a pădurii. Aşa cum s-a specificat într-un capi
tol anterior, bazinul hidrografic Soloneţ cuprinde o parte a Podişului 
Sucevei şi a Obcinei Cacica, cu altitudini în trepte şi o reţea hidrogra
fică bine dezvoltată. După cum se ştie, încă din timpul zorilor istoriei 
la Dunăre şi Carpaţi, în general cea mai mare parte a pământului româ
nesc de mai târziu era acoperită cu păduri. Istoricul C.C. Giurescu a opi
nat că suprafaţa reprezentând pădurea în antichitate reprezenta circa 
70% din teritoriul nostru naţional actual l7. Constituind deci un culoar 
de trecere de la podiş la zona de munte, bazinul Soloneţului a benefi
ciat şi el dintr-un început de o dominare totală a pădurii faţă de cele
lalte form e de vegetaţie. Priv ind chiar şi hărţile actuale ale zonei putem 
face unele constatări. în primul rând se observă că suprafeţele împădu
rite s-au conservat cel mai bine pe cuprinsul formaţiunilor deluroase de 
pe partea dreaptă a râului, acolo unde, de fapt, până spre sfârşitul evu 
lui mediu nu se constituiseră puncte locuite sau aşezări. N e referim  aici 
la acţiunea antropică de desţelenire a pământului, având mai multe sco
puri bine defin ite (crearea spaţiului pentru vatra propriu-zisă a v iito
rului habitat, obţinerea de nou teren arabil sau de păşunat şi fireşte 
însăşi nevoia de lemn de foc şi de construcţii). Pentru a da numai un 
singur exemplu, tot din Bucovina. în anul 1623 Ştefan Tomşa întărea 
lui Mihai Tăutul mai multe proprietăţi printre care şi „Satul anume 
Vişniţa (V ijn iţa  —  azi regiunea Cernăuţi —  n.n.) care.... sigur şi-au 
curăţit în codrii întunereci, unde câmpu nici odinioară n-au fost nemi-

•J Ibidem , p. 383— 384.
16 Ibidem. p. 386.
17 C.C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti. Bucureşti, lv76. p. 11. La 1776, 

din suprafaţa totală a Bucovinei —  ea însăşi purtând numele tntinşilor ccdri de 
fag — de 1.069.500 ha, pădurile ocupau încă cca. 47,7%, defrişările cele mai necru
ţătoare făcându-se ulterior, în perioada 1850— 1950 (M. Iacobescu Din istoria 
Bucovinei, Bucureşti, 1993, p. 222.
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că“ 18. Pentru zona noastră cel mai edificator exemplu este cel al actu
alului sat Poieni, numit deloc întâmplător astfel, o creaţie recentă de 
la sfârşitul secolului X V II I , a cărui naştere în plin codru poate fi  sur
prinsă atât cartografic cât şi prin tradiţia locului păstrată în termeni 
clari şi apoi consemnată de unele monografii localle.

Ceea ce a rămas împădurit pe teritoriul de la miazănoapte de cursul 
Soloneţului nu sunt astăzi decât practic resturi ale unei păduri imense 
care se desfăşura din munţi şi Obcina Mare şi se întindea încă apoi mult 
spre răsărit. In  acest sens au rămas pădurea Tonog (Pârteştii de Sus), 
pădurea Comăneşti, pădurea Todireşti sau cea, de mai mici dimensiuni, 
din apropierea satului Sârgheşti. Acţiunea devastatoare a omului, ca şi 
în alte regiuni ale ţării s-a desfăşurat cu intensitate maximă în ultimele 
două veacuri. După cum constatăm pe o hartă austriacă din 1915. se mai 
păstrau suprafeţele destul de mari de pădure în zona de nord de satul 
Soloneţ (azi dispărută total), a ltele la N  şi N — V  Ide Pârteştii de Sus (din 
care a rămas mica pădure Tonog) şi foarte multe parcele împădurite la 
nord de Cajvana, pe cursul m ijlociu al pârâului său, la V, E şi S— E de 
Botoşana, la poalele dealului Gherman ş.a.

Foarte interesante detalii ne dau la rândul lor hărţile Biischel şi 
O tzellowitz. In primul rând se constată stadiul defrişărilor spre sfârşi
tul veacului al X V III- lea , ele fiind în  strictă corelare cu amplasarea 
vetrelor de sat, care de a ltfe l aşa cum s-a constatat —  e vorba de cele 
de pe valea Soloneţului în special —  de-a lungul evului mediu s-au 
deplasat de pe terenuri apropiate râului, pe form e de teren mai înde
părtate de râu şi mai înalte. A stfe l se explică de ce la momentul la care 
ne-am referit un teritoriu vast de pe stânga cursului mijlociu şi in ferior

1 Soloneţului era practic desţelenit (c:f. harta V III). Doar două mici parcele 
de pădure, la Soloneţ şi Todireşti se mai apropiau ca poziţionare de 
cursul râului, realităţi însă ce nu apar pe harta Otzellowitz.

în  acelaşi timp se observă şi rezultatul acţiunilor antropice distruc
tive  pe văile principalilor afluenţi, putându-se face astfel o comparaţie 
între valea Hinatei, încă nelocuită, împădurită compact, cu cele ale Boto
şanei sau Cajvanei.

Dacă luăm în considerare —  acceptând şi factorii de risc iminenţi
—  mărimea suprafeţelor despădurite din jurul fiecărei vetre de sat, 
inclusiv a celor de dată mai recentă, suntem tentaţi să bănuim că satele 
Todireşti şi Cajvana au fost mai bine populate, fiind poate şi mai vechi 
ca altele, desfăşurând astfel mai intens în timp astfel de acţiuni.

Oricum, privind întregul bazin hidrografic, peste 70% din el a-a 
încă acoperit cu pădure. în  această ordine de idei considerăm că în 
momentele de debut ale apariţiei omului în acest teritoriu, el era domi
nat total de pădure.

Dovezile principale ale prezenţei de altădată a acestei vegetaţii şi 
pe arealul azi despădurit, rămân toponimele, la ele mai putându-se doar 
adăuga şi rezultatele cercetării tipurilor de sol : Piscul Rediului, pârâul 
Făgeţel, Poiana Mare, Tăietura Nemţilor, Dumbrava Armanului, Poiana 
M ic ă 19, Poiana lui M ilici, dealul Curături, Dealul Poienii, dealul Pe

18 Gh. Ghibânescu, Surate, V , p. 173.
19 Toponime atestate pe o hartă cadastrală de la 1783 (cf. N. Grămadă, Topo 

nimia satelor din Bucovina, mss. citat, V I, p. 528, dar şi IV , p. 359).

148

Dumbravă, Câmpul Mestecenilor şi Pârâul Mestecenilor, în  Poiană şi 
Poiana (ţarini) în arealul comunei Todireşti ; Codru (cătun), La Dum
bravă, în  Poiană, Stăjari (ţarini), Poiana Mică, pârâul Făgeţel, pârâul 
Dumbrava, pârâul Mesteceni (sau Ţigăncii), La Pădure (margine de sat) 
şi Codrul Cajvanei („imaş cu copaci rari“ ) 20 în comuna Cajvana ; La 
Poienile, Arşiţa, în  Fundul-Dumbrăvii, în  Cioate, în  Carpeni (ţarini), 
Poiana cea Mare, Bâtca Runcului. Poiana lui Slevoacă, Arşiţa Hohului, 
Arşiţa Lucanului, La Făgeţele, Curătura 21, în  A rin i (fânaţ). Poiana Nuţu- 
lui, Poiana lui M ilici, Carpeni, Curătura, Runc (ţarini), dealurile Arşiţă, 
Cioate, Dumbravă şi Hoşleagă (şi părău) şi Brădăţel şi Curătura (pâraie) 
în comuna Botoşana ; Poiana lui Ignat, Poiana Popii, Poiana Armanului, 
Poiana Chindiei, Poiana în  Gura Vărveţii, Poiana Bucovăţulu i22 Poiana 
Belţii, Poiana Arşiţei, Poiana Lucăi, Poiana Limgă, Părăul Cărpinişului, 
dealul Runcu, Dealul Pădurii (fânaţ), Carpeni, Curătura, Lanul Arşiţă 
(ţarini) în comuna Pârteştii de Jos ; ţarinile La Poiană (parte de sat), 
Runcu, Curătura, Poiana (toate notificate la 1939), Curătura, Codru23, 
Runcu (cătun), Runc (deal), dealurile Arşiţa, Vârfu l Făgetului şi Paltinu, 
Poiana, Poiana Ştefănoaiei, în tre Poieni, Căzătura (ţarini şi păşuni) şi 
Cioatele Vechi (parte de pădure) în comuna Cacica ; cătunul Poienile 2<, 
Poiana cea Mare, Poiana din Bahnă, Poienile ş.a. în teritoriul suburban 
Solea.

Deci, revenind la timpurile preistorice, trebuie să acceptăm ideea 
că în cazul bazinului hidrografic de care ne ocupăm suprafaţa sa era 
acoperită in proporţie de până la 85— 90% cu păduri de foioase, m ixte 
sau numai de conifere. Practic numai luncile apelor curgătoare şi even
tual fâşii înguste de pe prima terasă a Soloneţului ofereau spaţii des
chise, unde în mod normal au apărut paşii omului paleolitic. în exploră
rile sale d<> vânător, pescar şi culegător, acolo unde, de altfel, în deru
larea m ileniilor paleoliticului se vor în firipa şi cele mai vechi puncte 
locuite sezonier sau pe perioade mai îndelungate.

în  mod logic omul preistoric a ajuns în valea Soloneţului urmărind 
drumurile sale care aveau ca axă de pornire cursul mijlociu al râului 
Suceava. în  această ordine de idei nu ni se pare deloc întâmplător fap
tul că pe platforma înaltă a extrem ităţii de S— E a dealului Muncel 
(punctul 1), care beneficiază şi de o perspectivă largă asupra vă ii Suce
ve i şi a confluenţei sale cu Soloneţul, s-au descoperit vestigii care ne 
îndreptăţesc să vorbim  chiar despre o aşezare paleolitică propriu-zisă 
din Gravetianul timpuriu şi eventual de o durată considerabilă.

După cum se ştie, dacă aproximaţiile cronologice pentru lim itele 
epocilor mai recente sunt de gradul a părţi de secole sau în cele mai 
d ificile cazuri chiar de ordinul a mai multor veacuri, in schimb pentru 
primele perioade de timp, preistorice, marjele de eroare sunt mult mai 
mari. De aceea, punctarea în arealul studiat a descoperirilor paleolitice, 
considerăm că păstrează în mod inevitabil —  mai ales în această fază

20 Atestări din secolele X V II I  şi X X  (Ib idem , I, p. 91).
21 Menţionări la 1783 (Ibidem, I, p. 64, II, p. 147 şi V, p. 479).
22 în hărţi cadastrale din 1783 şi' 1788 ( Ibidem , IV , p. 363— ?64).
'a  Ibidem, I, p. 88—89.
24 In harta cadastrală din 1783, ceea ce va deveni satul Poieni-Solca ; ( Ib i

dem, I. p. 64 şi IV , p. 390).
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de început a cercetării şi punere a lor în circuitul ştiinţific —  un mare 
factor de risc privind o datare mai exactă. Oricum, se poate opina că 
cea mai veche zonă locuită din areal ar fi putut fi cea din punctul nr.
1, deşi cea mai timpurie atestare materială databilă in paleoliticul infe
rior, este unealta de la Botoşana (punctul 70).

Tot pentru paleolitic mai dispunem de incă două aşezări, probabil 
din paleoliticul superior. Prima, din Gravetian. identificată pe terenul de 
la poalele dealului Comăneşti (punct 34), reprezentând după părerea noas
tră —  datorită unei relative densităţi a materialului litic descoperit aici
—  un punct destul de intens locuit, care a implicat reveniri succesive 
poate chiar de-a lungul multor decenii. A  doua, din Aurignacian, spre 
izvoarele Soloneţului (punct 135) beneficia de o bună poziţionare, pe un 
pinten de deal ce străjuieşte confluenţa râului cu afluentul său pârâul 
Valea Bună, pe unde în amonte se poate ieşi in Valea Humorului aflu
ent de stânga al Moldovei. Şi aici. relativa abundentă de utilaje, rebu
turi şi aşchii litice de clivaj, pare să indice prezenţe repetate ale vână
torilor paleolitici, poate generaţii de-a rândul. Amplasarea acestor ultime 
descoperiri cu o foarte bună vizibilitate asupra circulaţiei periodice a 
turmelor de animale vânate, ne duce cu gândul in mod inevitabil la o 
anumită importanţă pe care a avut-o aşezarea pentru comunitatea umană 
respectivă, ale cărei locuiri temporare demonstrează plenar caracterul 
sezonier-pendulatoriu al acestor colectivităţi umane 2r’.

Cele câteva urme răzleţe paleolitice cartate, la rândul lor, nu pot 
decât să puncteze unele prezenţe umane izolate. Discutabile rămân ves
tigiile din paleoliticul superior de pe dealul A lbeni din Botoşana, despre 
care însă nu dispunem de mai multe informaţii (punct 80).

Pentru mezolitic ne lipsesc total informaţii. Ţinând cont de inconve
nientele reale şi inevitabile ale cercetării doar de suprafaţă, aceasta nu 
ne face însă să ne gândim pentru această nouă perioadă la un hiatus 
demografic. Tot la fe l ne explicăm de ce şi debutul neoliticului este mai 
greu de surprins. în acest sens beneficiem doar de două puncte locuite 
sau aşezări mai modeste ale culturii Criş (punctele 8 şi 21), care im
plică şi ele însă un anumit grad de incertitudine. Alăturăm ipotetic la 
acestea şi platoul terminal al dealului Muncel (punct 1), care ţinând cont 
de marile sale avantaje de amplasare ar putea oferi pe v iitor şi surpriza 
descoperirii de vestigii Criş.

Plasarea celor două puncte locuite pe cursul superior al Soloneţului. 
indică cu certitudine direcţia de penetrare în amonte a locuirii neolitice 
timpurii.

Pentru cultura ceramicii liniare se pot menţiona doar trei descope
riri ceramice izolate, una de la Cacica (incertă) şi două în zona satului 
Pârteştii de Jos (una de apartenenţă incertă), ceea ce ne face doar să 
bănuim pe cursul superior al râului existenţa unei aşezări propriu-zise. 
To t în sfera incertitudinii rămân un număr de cinci puncte locuite neo
litice de fază incertă (68. 74, 98 (?), 137 (?), 100, pe care numai multe 
alte reveniri ar putea să le lămurească în chip satisfăcător. La acestea 
adăugăm încă şapte descoperiri izolate (75, 76, 77, 79, 86. 107 (?), 109) 
având un caracter discutabil.

25 Al. Păunescu, Evoluţia istorica pe teritoriu l României din paleolitic până la
începutul neoliticului, in SCIV  A , 4, 31, 1980, p. 533.
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Un prim salt real demografic se constată o dată cu apariţia culturii 
Cucuteni (5 aşezări, 5 puncte locuite şi 8 - f  2 (?) descoperiri izolate). Faţă 
de etapele timpurii neolitice, acum întregul bazin hidrografic Soloneţ este 
punctat, indiferent de treptele sale de altitudine, de prezenţa omului 
cucutenian, care pătrunde cu aşezările sale inclusiv pe văile afluenţilor 
râului. Aşezarea din dreptul Vărsării Soloneţului în Suceava (nr. 1) se 
prezintă ca cel mai reprezentativ habitat de epocă, de unde, poate unele 
roiri, au dus şi la crearea altor puncte locuite, chiar pe perioade mai 
scurte, precum cel cu nr. 12. Pătrunderea de habitat s-a făcut în primul 
rând pe afluenţii cei mai mari, pe cel mai mare —  Hinata —  dar şi pe 
cei de pe partea dreaptă a râului, pe valea Vârvatei, unde cucutenienii 
îşi realizează o aşezare importantă atât prin bogatele sale urme de locu
ire, cât şi prin poziţia sa dominantă în cadrul peisajului înconjurător 
(aşezarea se poate să fi beneficiat chiar de sistem defensiv din şanţ şi! 
val de pământ), sau pe valea Blândeţului şi afluentului său Cacica (de 
unde au provenit uneori descoperiri fortu ite de topoare din piatră), unde 
prezenţa izvoarelor cu apă sărată a reprezentat fără îndoială o reală 
tentaţie pentru om. Dovada peremtorie pentru această ultimă afirmaţie 
o constituie descoperirile de la punctul 114, care au adus noi informaţii 
privind importanţa şi exploatarea acestor resurse minerale pentru omul 
eneolitic din zonele submontane unde apar la lumina zilei aceste surse 
de apă sărată. Câte un rest de vas de tip „brichetaje“ , în  care se fie r 
bea apa sărată pentru obţinerea sării recristalizate în form e conice, mult 
mai uşor de transportat şi de comercializat până la mari distanţe, s-au 
descoperit şi în punctele nr. 115 A  şi grădina lui Cojocaru Călin, dovezi 
ale mobilităţii comunităţii umane care vieţuia —  probabil aici doar sezo
nier —  în locul viitoarei saline Cacica şi mai ales ale transportării şi 
folosirii a unor astfel de vase conice, fie  umplute cu sare, fie goale 
în viaţa gospodărească cotidiană.

Unele probleme legate de o eventuală folosire a apei sărate a încă 
unui izvor sunt ridicate de vestigiile ceramice de la punctul 113. unde 
se pare că a existat o locuire cucuteniană. Sărăcia deosebită a materia
lu lu i ceramic care se poate încadra sigur în eneolitic. cât şi faptul că 
interfluviu l dintre pârâul Dulcea şi pârâul Slatina nu a fost arat —  se 
pare —  niciodată, terenul de aici fiind  folosit doar ca fânaţ, necesită 
reveniri viitoare. Forma de teren de aici. destul de favorabilă unei aşe- 
izări de mici dimensiuni plasate între o sursă de apă dulce şi o alta şi 
cu un izvor sărat, nu exclud existenţa unui nivel de locuire eneolitic.

în actuala fază a cercetării arealului soloneţean nu s-au mai putut 
surprinde alte vestigii ceramice in apropierea celorlalte surse de slatină, 
unele păstrate până în contemporaneitate sub forma unor fântâni, azi 
abandonate şi astupate. Cercetarea a vizat deci : izvorul din Poiana 
Pârteştiului (punct 5 pe harta X I I I )  amplasat chiar la marginea pădurii. 
Slatina Pârteştilor, fântână astupată, de pe malul stâna al Blândeţului, 
Slatina D u lcea20 de pe partea dreaptă a pârâului Slatina, numit şi 
„Pârâul Arm anului" şi fântâniţa din marginea sudică a cătunului Runc. 
care se poate folosi şi acum de către sătenii din apropiere.

Cf. harta O lzellovilz (harta X III),  punct 3), numită şi „Slatina M are“, unde 
spre sfârşitul secolului al X V III- lea  s-a amenajat evaporatorul despre care s-a 
scris deja.

151



Revenind la afluenţii de stânga ai Soloneţului, notabilă este pre
zenţa pe cel mai mare afluent Hinata (sau Racova), deci spre extrem i
tatea vestică a arealului cercetat, a două aşezări cucuteniene şi a unui 
punct locuit. Mai adăugăm aici aşezările de pe terasa înaltă a pârâu
lui Neagra, poate cele care având în control şi folosinţă teritoriul unde 
s-a ridicat apoi salina au şi iniţiat exploatarea sezonieră a sării.

Suspectă însă ne pare lipsa până în prezent a unei aşezări în bazi
nul hidrografic al Botoşanei, ţinându-se cont de importanţa acestui 
afluent, a l doilea după Racova şi mai ales de prezenţa totuşi în zona 
satului Botoşana a unor descoperiri izolate. In rest. mare parte din 
descoperirile izolate (8—}—2 incerte), unde se remarcă în mod deosebit 
toporul pană din cupru nativ de la Comăneşti (pune'. 52), pare să se 
grupeze în zona cursului m ijlociu al Soloneţului, unde nu excludem 
să f i  fost încă o aşezare, pe care eforturile noastre susţinute nu au avut 
şansa să o depisteze 27.

In ceea ce priveşte datarea mai exactă a vestigiilor cucuteniene, 
nu dispunem până acum de multe date care ne-ar fi de folos. Cale 
câteva fragm ente ceramice pictate din punctul 1 se încadrează în Cucu
teni B i (stilul C')- în  punctul de exploatare a sării de la Cacica este 
notabilă o relativă abundenţă a speciei ceramice Cucuteni C. In rest, 
în lipsa săpăturilor arheologice şi a unei cantităţi suficiente de cera
mică pictată, putem opina doar că mare parte din vestigii se pot înca
dra în etapa Cucuteni B.

Ţinând cont de faptul că perioada de tranziţie spre epoca bronzu
lui nu durează decât câteva veacuri, multe din vestigii îmbracă forme 
şi aspecte comune anterioare şi prefigurând pe de altă parte pe cele de 
debut ale epocii următoare, nu ni se pare dificil de explicat, în această 
fază incipientă a cercetării zonale, puţinătatea atestărilor materiale ale 
prezenţei umane din această etapă istorică. Tot explicabil ni se pare 
prezenţa celor mai multe descoperiri în zona de contact cu Obcina 
Mare, acolo unde am văzut că existau sursele de slatină, folosite in mod 
firesc şi în această perioadă de itimp. în  schimb, cartarea descoperi
rilor izolate nu ne sugerează nici o posibilitate de observaţii concrete 
notabile.

Datorită săpăturilor arheologice de la Botoşana (punct 67). s-a putut 
depista un n ivel de locuire din epoca bronzului timpuriu, aspectul nor
dic al culturii Costişa —  B ialy —  Potok, continuat cu un altul târziu. 
Noua. O situaţie identică pare să existe pe cursul mijlociu al Solone
ţului, In punctul 91. Pentru etapa bronzului timpuriu nu mai dispunem 
de informaţii, dar suntem convinşi că in cadru’ unor aşezări Noua, de 
a ltfe l deosebit de numeroase, a existat şi un n ivel timpuriu de locuire 
ca cel menţionat.

Ajungând la cultura Noua, asistăm la un salt cantitativ cu totul 
spectaculos : 16 aşezări -f- 1 incertă; 8-j-5 incerte puncte locuite şi 9-f-
2 incerte descoperiri izolate. Privind harta cu repartizarea acestora se 
constată o adevărată dispersare omogenă pe întregul bazin hidrografic, 
purtătorii culturii Noua cunoscând o expansiune demografică fără pre 
cedent până în  acea perioadă. Din punctul de vedere al form elor de

27 In acest sens ne gândim în mod special la Dealul Hâibului, a cărui cer
cetare totuşi, nu a dus până in acest moment la nici un fel de vestigii.
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relief, nu se constată o anumită preferinţă exclusivă de amplasare, 
cunoscându-se cazuri ale folosirii teraselor mai joase sau mai înalte ale 
cursului râului şi afluenţilor săi (e drept cele mai numeroase), dar şi 
a unor platouri bine poziţionate.

Bogăţia deosebită de vestigii ale epocii bronzului, precum şi pen
tru Hallstatt cel puţin, se poate parţial explica în arealul soloneţean —  
după părerea noastră —  şi prin prezenţa aici a unor surse de apă 
sărată. Fenomenul a fost luat în discuţie şi pentru anumite microzone 
transilvane 28.

Fără să ne închipuim cumva un regres demografic la începutul 
epocii fierului, constatăm încă o dată că de regulă numai săpăturile 
sistematice pot aduce diferenţieri cronologice mai exacte. Spre exem 
plificare, doar săpăturile propriu-zise de la Botoşana (punctul 67), au 
reuşit să pună în evidenţă aici existenţa unei locuiri din Hallstatt-ul 
timpuriu şi m ijlociu.

Toporul celt descoperit cu mult timp în urmă în aşezarea poate 
fortificată de la Vârvata (punct Cetăţica —  nr. 94), atribuit Hallstatt- 
ului timpuriu nu poate fi  un element absolut sigur de datare pentru 
aşezare, ţinând cont că el ar fi  putut f i  folosit şi păstrat o perioada de 
timp mai îndelungată. Nu excludem însă posibilitatea ca la Cetăţica 
prezenţa umană să fi fost o a-ealitate pe parcursul întregului Hallstatt, 
mai ales în condiţiile în care aici era numai loc de refugiu temporar în 
funcţie de necesităţile de apărare ocazionale apărute în cadrul unor
conflicte intertribale.

Este deci de la sine înţeles că in cadrul celor 12 aşezări şi 12+3 
incerte puncte locuite (la care adăugăm 8—}—3 incerte descoperiri izolate) 
atribuite în general Hallstatt-ului. au existat şi niveluri de debut ale 
primei epoci a fierului. Ceea ce este cert, tn această fază a cercetării, 
este faptul că după bronzul târziu se continuă în mod intens locuirea 
bazinului hidrografic, chiar dacă acum punctele vizate şi aşezările de 
mai mari dimensiuni se plasează aproape în totalitate anume în valea 
Soloneţului. P e de altă parte, prezenţa unor habitate din epoca bron
zului şi Hallstatt în microzonă izvoarelor sărate (punctele 113, 114, 
110, 116, 120, 122) este un argument principal în sprijinul ideii că fo lo 
sirea acestei resurse naturale continuă în mod cert şi în acest interval 
cronologic.

Tot din cuprinsul epocilor istorice amintite provin în mod normal 
şi relativ frecventele grupări de m ovile funerare, 16 la număr, la care 
se adaugă doi tumuli izolaţi şi alţi doi incerţi, care nu numai că nu se 
mai pot 'observa de loc pe teren, dar prin fosta lor amplasare, lângă 
drumul comunal Soloneţ-Cajvana, aliniament care nu deţine nici o pozi
ţie dominantă precum poziţionarea obişnuită a grupărilor de astfel de 
monumente, se pare că au aparţinut doar sistemului de demarcaţie 
teritorială între cele două sate medievale, dacă nu cumva au fost rea
lizări şi mai noi.

în  privinţa datării cel puţin a unora dintre ei, nu ne putem baza 
decât pe rezultatele obţinute până în prezent de către M. Ignat în

M. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi a Hallstatt-ului 
tim puriu in judeţul Suceava, In Thraco-Daeica, Tom II, 1981, p. 144.
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cadrul săpăturilor arheologice efectuate la Codru-Cajvana (punct 48)
—  Hallstatt târziu unde cele peste 50 de movile, de regulă de 
dimensiuni medii şi mici, conferă necropolei o importanţă aparte in 
arealul Moldovei de miazănoapte.

Demn de menţionat în privinţa datării acestor vestigii este şi apa
riţia frecventă in preajma lor —  dovadă a prezenţei umane, deloc 
întâmplătoare —  a unor aşchii sau fragmente de lame de silex sau 
chiar ceramică fragmentară de tip Noua. ceea ce ne face să conside
răm că o parte dintre ele aparţin epocii bronzului.

Ca Şi în alte cazuri ale unor tranziţii de la o epocă distinctă la 
alta, posibilităţile perieghetice de datări şi atribuiri culturale de pre
cizie sunt dintre cele mai reduse. Astfel, şi pentru perioada din jurul 
anului 400 î.d.H.. de debut a La Tene-ului. ne este practic imposibil 
de a localiza vreun anume habitat. Ceea ce este cert pentru cele patru 
veacuri dinaintea erei noastre este prezenţa, bine evidenţiată tipologic, 
a ceramicii şi deci im plicit a culturii de tip Poieneşti-Lukaşovka. repre
zentată în repertoriul descoperirilor noastre de către 4 aşezări şi 3 des
coperiri izolate, incerte. A lăturăm  la această situaţie statistică o aşe
zare -f- 2 incerte, 4 puncte locuite, incerte şi 2 descoperiri izolate +  1 
incertă, toate databile larg în  La  Tene.

Chiar dacă luăm în consideraţie şi aceste ultime atestări de habi
tat faţă de numărul aşezărilor şi punctelor locuite din Hallstatt, se pare 
că acum. în ultimele veacuri înainte de Christos avem totuşi de-a face 
cu o intensitate de habitat sensibil mai redusă faţă de prima epocă a 
fierului.

Aşezările Poieneşti-Lukaşovka se plasează pe cursul in ferior al 
Soloneţului (două) şi câte una pe pâraiele Cajvana şi Botoşana. purtă
torii acestei culturi arheologice preferând regiunea mai joasă a area
lului bazinului hidrografic a l râului.

Un real progres demografic se constată pentru orizontul secolelor
I I— I I I  d.H. De o importanţă aparte la debutul erei creştine se bucură 
în  mod justificat cultura materială a primului veac. deoarece în nordul 
Moldovei aceasta încă nu a putut f i  definită şi cunoscută deci ca atare. 
In acest context, considerăm că cercetarea nivelului final al unor aşe
zări Poieneşti-Lukaşovka, dar mai ales a celui timpuriu al unora con
siderat a fi numai de epocă romană ar putea surprinde —  nu fără d if i
cultăţi inerente —  etapa distinctă a primului secol.

Pentru veacurile I I— I I I  cunoaştem 6 aşezări -j- una incertă, două 
puncte locuite -f- unul incert, două descoperiri izolate incerte şi alte 
două de natură numismatică. La acestea mai adăugăm prezenţa unei 
necropole a culturii tumulilor carpatici (punct 64), a cărei cercetare 
parţială nu este incă pusă in circulaţia ştiinţifică.

Şi pentru acest interval cronologic a fost vizat cursul m ijlociu şi 
in ferior al Soloneţului, cel superior fiind repopulat doar o dată cu 
expansiunea demografică cunoscută a culturii Sântana de Mureş. A st
fel. nu avem descoperiri pe valea Racovei (Hinata), principalul afluent 
al Soloneţului. sau pe cea a Blândeţului.

Intr-adevăr, datorită coabitării daco-gotice, dar şi ca efect firesc 
al unei dezvoltări socio-economice sesizată după cum s-a văzut încă 
din veacurile II— III, numărul aşezărilor de secol IV  este deosebii de
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semnificativ : 11 aşezări, 13 puncte locuite -j~ 2 incerte. 10 descoperiri
izolate şi 2 incerte.

O caracteristică a multor aşezări Sântana de Mureş este faptul că 
ele se întindeau adesea pe lungimi considerabile ale teraselor respec
tive. Este foarte posibil ca in cadrul acestor habitate să fi existat şi 
un nivel anterior, din secolele I I— III, dar care având in cea mai mare 
parte ceramică comună şi veacului următor, să nu f i  putut fi identifi
cat ca atare perieghetic. T o t aşa de greu de surprins este şi prelungirea 
locuirii adeseori în plin secol V. In acest sens un exemplu clar il repre
zintă aşezarea de la Todireşti (punct „La  Nuci“ —  nr. 12), unde prin 
săpăturile efectuate s-a descoperit un prim nivel de locuire din acest 
veac, al cărui ceramică in cantităţi modeste de la nivelul de călcare 
perieghetică nu indica iniţial decât secolul al IV-lea.

Iată deci că nu excludem posibilitatea ca această prelungire crono
logică de habitat să se fi mai repetat măcar in două-trei alte situaţii 
din arealul soloneţean. Astfe l de descoperiri se vor mai putea face 
inclusiv pe valea pârâului Botoşana, acolo unde Dan Gh. Teodor a 
afirm at că pentru secolele V — IX  a identificat şase obiective, fără însă
a fi descrise şi poziţionate

O priv ire dc ansamblu asupra perioadei veacurilor V — V II  ne 
relevă cunoscuta stare de decadenţă demografică comună acestui inter
val cronologic. Până în această fază a cercetării s-au identificat 4 aşe
zări şi alte 3 incerte, cât şi 2 descoperiri izolate, dintre care una incer
tă ;50. Intre ele se cunoaşte prin cercetare şi publicare cea de la Boto
şana (a doua jumătate a secolului al V -lea —  prima jumătate a seco
lului al V lI- lea ) şi cea de la Todireşti (secolul V  —  prima jumătate a 
veacului V I). în curs de cercetare.

Privind poziţionarea rarelor aşezări din această perioadă, sesizăm 
că locuitorii au ales cu multă grijă  amplasamentul lor, încercând să 
obţină maximul de avantaje : orientarea pantei terenului spre sud, 
apropierea de sursele de apă şi posibilităţi cât mai lesnicioase pentru 
agricultură. Cea mai izolată aşezare şi singura certă până acum pe 
un afluent al Soloneţului este cea de la Botoşana. Din păcate nu putem
—  şi pentru această perioadă —  cunoaşte relaţiile stricte cronologice 
între toate aceste puncte de locuire. Dacă totuşi acceptăm, sigur cu 
rezervele cuvenite, contemporaneitatea lor totală, putem constata fap
tul că de regulă nu există între ele mari distanţe teritoriale.

39 Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică de la. est de Carpaţ: in secolele V— 
V I I  e.n. Aşezarea dc la Botoşana —  Suceava, Bucureşti, 198(5, p. 1H, nota 19.

*  Mai adăugăm aici şi o descoperire fortuită din secolul trecut, ale cărei 
vfestigii s-au pierdut. Este vorba despre piesele de aur de la Părhăuţi prezen
tare în textul repertorierii. punct necartat 8—!)). care poate au aparţinut mor
mântului unei căpetenii militare ostrogote sau alane, aflate in solda hunilor, care 
nu puteau controla direct şi percepe dările de la populaţie pe teritorii atât de 
vaste şi — in cazul de faţă — deosebit de bogat împădurite şi cu un relief destul 
de accidentat. Interesant este şi faptul că descoperiri similare ca importanţă, 
natură şi datare, s-au efectuat numai cu şase ani inainte, nu departe de Părhăuţi, 
la Măriţei (azi comuna Dărmăneşti), in condiţii similar3, provocate ..ie eroziunea 
unor inundaţii, când s-au descoperit mai muLte obiecte din aur masiv, incl.isiv 
tot o brăţară in formă de şarpe (cf. M. Ignat, Descoperiri din prima jumătate 
a secolului V  e.n. pe valea Sucevei, în Studia anliqua et archacologica. I. Iaşi, 
1983, p. 206—207
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Nici ca mărime şi deci ca intensitate de habitat nu putem deo
camdată cunoaşte aceste aşezări. La Botoşana s-au dezvelit urmele 
arheologice a 31 de locuinţe. La ele se mai pot adăugă cel puţin altele 
de la încă 7 complexe de locuire, distruse iniţial prin lucrări de ame
najare ru tieră31. Oricum., aşezarea pare să fi  fost de mare amploare, 
putând să fi avut poate pe parcursul existenţei saile un număr dublu 
de locuinţe faţă de cele cunoscute până acum.

Pentru perioadele secolelor V I— X  avem  avantajul existenţei unui 
studiu sintetic, care a vizat fenomenul demografic din principalele 
aşezări in care s-au desfăşurat săpături sistematice, din Moldova aces
tui interval cronologic32. A ici, autorul citat constată că faţă de numă
rul de aşezări din veacurile V I— V II, cele din secolele următoare, 
perioadă de relativă stabilitate la răsărit de Carpaţi, devin sensibil mai 
numeroase, ceea ce implică în mod firesc şi un evident spor demo
grafic 33.

în  cazul bazinului nostru hidrografic, in această fază incipientă a 
cercetării, nu se pot aduce alte informaţii de detaliu cronologic, ceea ce 
nu înseamnă că, pe viitor, nu se vor putea identifica şi alte vestigii din 
veacurile de sfârşit ale primului mileniu creştin.

Analiza datelor obţinute în urma săpăturilor sistematice de la Boto
şana, Bacău-Curtea Domnească, Davideni, Dodeşti. Izvoare-Bahna şi 
Ştefan cel Mare, îl determină pe arheologul I. M itrea să presupună că 
un sat al secolelor V I— V II ar fi putut avea la un moment dat aproxi
m ativ 7— 8 iocuinţe (respectiv fam ilii) şi o populaţie ce putea varia între 
28 şi 40 de locuitori 3'\

Efectuarea săpăturilor la Todireşti, punctul „La ?Tuci“ , a dus la 
descoperirea până acum a urmelor a 18 locuinţe care se datează în 
cursul primei jumătăţi a veacului al V l-lea. Este riscant încă să esti
măm numărul total de locuinţe din această a doua etapă de habitat de 
aici. Ţinând cont de repartizarea în teren a complexelor până acum 
identificate la Todireşti, uar şi de suprafaţa încă necorcetată, se poate 
aprecia existenţa a incă măcar 10 locuinţe. Raportând suma astfel obţi
nută la perioada scurtă de timp oricum de sub un veac, de existenţă a 
acestui nivel de habitat, rezultă că pentru perioada secolului al V l-lea  
aşezarea de la Todireşti ar f i  putut f i  cea mai bine populată de pe 
întreg cuprinsul bazinul hidrografic al Soloneţului.'

Dacă luăm în considerare experimental —  fără a cunoaşte încă 
raporturile cronologice exacte dintre ele —  existenţa celor patru aşe
zări certe din cuprinsul veacurilor V — V II  şi încă a uneia dintre cele 
trei incerte şi aplicăm coeficientul mediu de locuitori rezultat din datele 
propuse de I. Mitrea, de 34, rezultă o sumă a populaţiei din întreaga 
microzonă de 170 de persoane, existente la un anumit moment dat pe 
parcursul secolelor V I— V II. De aici, la fe l de ipotetic, putem afla şi 
coeficientul densităţii medii de habitat : aproape 0.8% .

31 V. Boca. Istoricul şutului Botoşanu. 1974, mss. citat, p. 46. Numărul com
plexelor arheologice distruse cu multe alte prilejuri Insă a fost mai maro. de cel 
puţin lr.cuinţe (Dan Gh. Teodor, ojj. cit., p. 22).

I. Mitrea, Estimări paleodemograjicc privind spaţiul est-carputic al Româ
niei in irea lele V I— X, în Carpiea, X X , 1989, ;j. 315—338.

Jb;di>ro, p. 319.
Ibidrm , p. 333.
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în  ceea ce priveşte pe slavi, suntem siguri că bunele condiţii de 
vieţu ire din bazinul hidrografic Soloneţ, inclusiv prezenţa izvoarelor 
sărate, i-a determinat şi p e  aceşti migratori să se stabilească şi aici. 
Ceea ce nu se poate încă cunoaşte până acum, este pe de-o parte în ce 
măsură e i au rămas defin itiv aici, măcar in parte, fără să fi m igrat mai 
departe spre miazăzi, după anul 602 al prăbuşirii frontierei bizantine 
de la  Dunărea de Jos, iar pe de alta, dacă totuşi au rămas defin itiv, 
într-o mai mare sau mai mică măsură, care a fost intensitatea iniţială 
de coabitare a lor cu autohtonii. în  perspectiva a flării unui astfel de 
răspuns, avem de acceptat una dintre cele două principale ipoteze pen
tru momentxd in iţia l al sosirii lor : fie  aşezarea lor s-a făcut eşalonat, 
în teritoriu, practic în fiecare habitat autohton, fie  slavii s-au stabilit 
compact numai în aşezări proprii, în principal pe valea cursului in fe
rio r şi m ij'ociu  a l Soloneţului, lăsând autohtonilor în stăpânire zonele 
roai înalte &le bazinului său hidrografic, inclusiv vă ile principalilor săi 
afluenţi.

Ceea ce este cert ins5. - ::e  faptul că impactul cu noua populaţie 
a^a cum practic s-a întâmplat şi în cazul a ltor coabitări şi sinteze etnice 
(cultura Foieneşti-Lukaşovka, Sântana de Mureş şi altele, mai vechi) a 
dus la dispariţia .ceramicii tradiţionale de până atunci (în cazul nos
tru cea de tip Sântana de Mureş) şi înlocuirea ei cu o alta, in situaţia 
cată, pentru început având caracteristici tehnice nu atât de avansate, 
dai’ din care se vor crea ulterior premisele form ării celei din veacurile 
afirm ării etnicului străromânesc.

Pentru prim ele veacuri medievale, bazinul hidrografic Soloneţ nu 
a o ferit până acum, în această primă fază de studiere perieghetică, date 
concrete, cu excepţia monedei bizantine de argint emisă de Ioan Tzi- 
miskes, descoperită la Cajvana şi a toporului din fier de la Pârteştii de 
Sus, care oricum sunt dovezi ale prezenţei umane in această m icro
zonă. Notabilă ni se pare plasarea —  întâmplătoare sau nu —  a celor 
două descoperiri in locuri mai retrase, respectiv văile cursului in ferior 
al pârâului Cajvana şi al Soloneţului.

în această etapă incipientă de cercetare este practic imposibil de 
stabilit cele mai vechi puncte de locuire medievală. Ţinând cont de 
unele fragmente ceramice din punctul nr. 16 B (tarla „H le i“ ) de la Todi
reşti, databile în veacul al X lII- lea , dar şi de condiţiile de trai gene
rale, deosebit de generoase, din cuprinsul zonei „Sălişte‘; de aici, cu 
precădere din extrem itatea e i de vest, este posibil ca noi săpături arhe
ologice sistematice care se vor putea întreprinde aici să aducă in for
maţii deosebit de importante pentru acest interval cronologic .nl pri
m elor secole ale m ileniului nostru. De altfel, poate nu întâmplător, 
tocmai pe cursul m ijlociu al Soloneţului. in strictă apropiere de zona 
fostei grădini de legume a CAP-u lu i Todireşti, a apărut satul care a 
preluat denumirea râului amintind de prezenţa sării în bazinul său 
hidrografic. Cu toate acestea, insă, tocmai aşezarea constituită cel mai 
în amonte, pe valea râului, Pârteştii, ne-a o ferit cea mai timpurie ates
tare documentară (1415). Oricum, vechimea unor sate din arealul cer
cetat, departe de-a f i  deocamdată cu exactitate cunoscută, trebuie să 
fie  considerabil mai mare decât anul primei lor menţionări. Chiar şi
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în cazul satului Pârteşti, se foloseşte pentru delimitarea hotarelor sale 
expresia „pe unde au umblat din veac“ . Tot aici se vorbeşte de o „za- 
vescă“ pentru cel sau cei ce vor îndrăsni să atace ulterior dania, 
dovadă ca salul unde „au fost (s.n.) Tatom ir şi Pârlea ‘ fusese confiscat 
de domnie în urma unor acţiuni mai vechi ostile acesteia.

P e de altă parte, dacă este să admitem faptul că în perioadele mai 
tulburi politic din secolele evului mediu timpuriu, când atacurile şi 
dominaţia efectivă pecenego-cumană şi apoi tătară se desfăşurau şi se 
exercitau cu mai multă dificultate în zonele înalte de podiş, premontane 
şi montane, şi dacă avem în vedere şi unicitatea de până acum în zonă 
a descoperirilor din veacurile V I I— IX  de la Cacica —  dealul Troian, 
faptul că cea mai veche atestare de sat din bazinul cercetat este tocmai 
cea a aşezării de „la  obârşia Soloneţului1*, ni se pare pe deplin expli
cabil.

In etapa prestatală este posibil ca aşezările soloneţene, care au 
resimţit mai mult sau mai puţin efectul benefic al aportului demogra
fic  cunoscut transilvănean, să se fi  constituit într-o uniune de obşti 
săteşti35, acum fiind probabil conturat în lin ii generale peisajului rural, 
aşa cum îl  vom  întâlni în secolele X IV — X V , inclusiv hotarele săteşti.

în  ceea ce priveşte amplasarea prim elor vetre de sat, şi aici se pot 
face unele constatări. în întreg arealul cercetat s-au format şapte aşe
zări rurale, din care două pe afluenţi ai Soloneţului, pâraiele Cajvana, 
respectiv Botoşana. Valea pârâului Hinata, deşi cel mai important aflu
ent al râului Soloneţ —  dar plasată în bazinul superior al acestuia —  
cât şi cursul superior al Soloneţului nu au devenit locuite permanent 
decât începând cu sfârşitul secolului al X V III- lea .

în  microzonă geografică cercetată nu avem nici un caz de sat ulte
rior dispărut, ceea ce se poate explica după părerea noastră atât prin 
bunele condiţii de adăpostire temporară a locuitorilor în faţa frecven
telor invazii străine, cât şi prin existenţa generoaselor condiţii gene
rale de locuire oferite de aceste locuri. O dovadă in plus a acestei sta
bilităţi de habitat a satelor soloneţene n i se pare şi faptul că în gene
ral numele lor a apărut de-a lungul veacurilor în atestările documen
tare sub form e identice sau foarte apropiate, deşi in general se con
stată destul de frecvent prezenţa in denumirea aşezărilor rurale medi
evale româneşti a diverselor variante 3G.

Pentru secolele X V — X V I —  perioadă surprinsă clar perieghetic —  
constatăm o repartizare judicioasă teritorială a satelor respective, 
exceptând aici doar zona incă nelocuită de care s-a vorbit mai înainte. 
Satele din valea râului, s-au constituit de preferinţă în apropierea con
fluenţelor de ape : Părhăuţiul, pe o fostă terasă a Soloneţului înaintea 
vărsării sale în Suceava, Soloneţ în apropierea confluenţei Cajvana-So- 
loneţ, Comăneştiul, în apropierea confluenţei Botoşana (sau Soloneţu

& Fentm  alte informaţii legate de ac'.-st fenomen, cf. rî’iciu Popa, Premisele 
cris'alizâru v ieţii statale româneşti, in voi. Constituirea sta'vlor leuila 'e româ
neşti (sub red. N. Stoicescu), Bucureşti, 1980. p. 29—34.

^•Tr. Jonescu-Nişcov, Const. Velichi, A. Constantinescu. Toponim ie istorică 
din perioada feudală a Ţârii Româneşti (137-1— 16U0), in Revista Arhivelor, anul 
X L IX , voi. X X X IV . nr. 1, p. 27.
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Mic) —  Soloneţ, sau Pârteştii, în apropierea vărsării Hinatei în Solo
neţ. Excepţie de aici a făcut-o doar Todireştiul care a beneficiat însă 
de întinsele terenuri fertile şi însorite ale ţarinei Sălişte. chiar şi în 
acest caz, vestigiile de ev  mediu dezvoltat repartizându-se spre vest, 
până nu departe de locul unei confluenţe, anume Hornoi-Soloneţ.

în  situaţia Botoşanei şi Cajvanei, s-a optat pentru sectoarele de 
m ijloc ale văilor respective, la distanţe relativ egale faţă de satele din 
valea râului (Comăneşti şi respectiv Soloneţ), terenuri de confluenţe 
cu mici pâraie şi izvoare. Iată deci, că prin cartarea amplasării acestor 
prime vetre de sat, cert poziţionate în teren, se poate observa lesnicios 
prin dispunerea lor teritorială faptul că hotarele pământurilor de care 
dispunea fiecare comunitate fuseseră deja de mult definitivate, într-o 
altă etapă premergătoare, aceea a constituirii lor.

Dacă totuşi se acceptă prezenţa în bazinul hidrografic Soloneţ în 
veacurile X I I I— X IV  a unui puternic curent emigraţionist de dincolo 
de Carpaţi, oricum anterior tradiţionalului „descălecat" al Moldovei, 
putem accepta ideea că în aceste secole a avut loc constituirea şi dis
punerea în teritoriu a celor mai m ulte aşezări rurale de aici, cunoscute 
apoi şi documentar. în  această ordine de idei, satele Botoşana şi Caj
vana s-ar f i  putut crea numai cu un aport total ardelenesc şi poate 
chiar într-o etapă ceva mai târzie, faţă de cele din valea râului Solo
neţ. Notabil, în această ordine de idei, ni se pare faptul că numele lor 
nu derivă după toate probabilităţile de la un antroponim şi au aceeaşi 
term inaţie în „ana‘\

în  opoziţie, cele mai multe sate din valea râului, au primit denu
m iri de la foşti juzi sau proprietari, cazul Pârteşti fiind chiar demon
strat documentar. Cel mai controversat nume de sat pare să fie, după 
modesta noastră opinie, Părhăuţiul. Lăsăm mai departe însă pe filo logi 
să aprofundeze într-o altă etapă a cercetării de v iitor a toponimiei din 
Bucovina, originea, vechimea şi răspândirea denumirilor de localităţi, 
inclusiv a acelora terminate in „ouţi“ a7.

Revenind la problema vetrelor de sat, constatăm —  fără să intrăm 
in amănunte —  că s-a preferat iniţial amplasarea de regulă a acestora 
pe terase înalte, ferite de riscul inundaţiilor. Uneori satele au avut mai 
multe suprafeţe aparte locuite. Este cazul Părhăuţiului (punctele 4 şi 
7) şi Pârteştiului (punctele 92, 98 şi 100), punctul locuit nr. 22, atestat 
cert pentru secolul al XV-lea, rămânând a fi interpretat ca un posibil 
cut al Soloneţului, dacă nu a reprezentat poate o iniţiativă de coloni
zare şi creare a unei aşezări distincte.

Mutarea ulterioară a vetrei satelor s-a făcut aproape întotdeauna 
pe form e de teren mai înalte, urmărind pantele coastelor de deal, cu 
excepţia satului medieval Pârteşti, unde optându-se şi pentru terenu
rile  de pe partea dreaptă a Soloneţului, căci acestea o permiteau, fe-a 
folosit şi zona de luncă.

Cu excepţia Botoşanei, şi mult mai puţin a Cajvanei, unde vatra 
aşezărilor a fost mutată mult spre miazănoapte, în amonte pe firul apei, 
în restul situaţiilor vechile suprafeţe de habitat au rămas plasate

37 Ca prim reper bibliografic cf. Margareta C. Ştefănescu, Elemente ruseşti- 
rutene din limba românească şi vechimea lor, 1925.
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undeva în marginea actualelor localităţi, realitate contemporană ce pare 
de regulă predominantă 38.

Despre cauzele şi momentele acestor mutaţii considerăm că nu se 
merită a intra prea mult pentru fiecare sat în sfera pură a supoziţiilor. 
A ic i dorim doar să subliniem câteva aspecte. în privinţa cauzelor, sun
tem de părere că trebuie pus un accent mai mare ca până acum —  în 
cadrul unui complex de factori, care uneori puteau acţiona simultan
—  pe fenomenul continuu al desţelenirii pădurii şi căutării de noi tere
nuri fe rtile  şi nu în ultimul rând pe interesul de a fi  permanent în 
strictă apropiere a pădurii, ca unică şansă de supravieţuire fizică intr-o 
perioadă istorică de frecvente invazii străine devastatoare.

In privin fa momentelor, datările ceramicii din periegheze, cât şi 
datele documentare nu sunt suficient de edificatoare pentru fiecare aşe
zare luată în parte. în  general însă, se poate aprecia că cele m ai multe 
dintre aceste mutaţii de vetre s-au desfăşurat în cursul veacurilor X V I 
— X V II. în  cele mai multe din „săliştile"' satelor soloneţene este pre
zentă ceramica din secolul X V I, ceea ce ne face să credem că tocmai 
în cursul acestui veac s-a desfăşurat pentru mai toate aşezările această 
schimbare de amplasament3y.

Pornind de la analiza oferită de inform aţiile primelor atestări 
documentare, care au avut şansa păstrării, se pot face unele conside
raţii. în  general, se constată că cele mai vechi ştiri despre primii pro
prietari cunoscuţi coboară în epoca lui Alexandru cel Bun. O situaţie 
deosebită este cea a Pârteştiului, unde alături de cea mai timpurie 
menţionare documentară (1415), se constată pentru o etapă anterioară 
şi existenţa a doi juzi (Tatom ir şi Pârtea. antroponime de origine slavă 
şi veche românească), dovadă că aşezarea fusese probabil iniţial pro
prietate domnească, spre a deveni ulterior parte a domeniului mănăs
tiresc al Humorului. La rândul lor, Costâna (şi Berindeşti), Părhăuţi şi 
Todireşti, pe de-o parte şi Soloneţul, Cajvana şi Botoşana, pe de altă 
parte, vor intra în cursul primei jumătăţi a secolului al X V I-lea  în 
domeniile funciare ale cunoscuţilor mari dregători G avril Totruşan şi 
respectiv Luca Arbure. perioada veacurilor următoare aducând dezmem
brarea acestor domenii prin departajări succesorale şi înstrăinări suc
cesive.

38 K.I. Emandi. Consideraţii istorico-geografice asupra aşezărilor m edii vai* 
din depresiunea piemontană Rădăuţi (scc. X IV — XVI I I ) ,  in SCIV  A, 20, 1979, 3, 
p . 380—ii8l.

•’*  Tradiţie locală — amintită deja — consemnată monografic !,i Comăneşti, 
de exemplu, care vorbeşte de o cumplită invazie tătară la 1:575. Probabi! s> far 
referiri la  cumplitele prădăciuni care au urmnt în Moldova, lipsită capacitatea 
sa cîe apărare, imediat uciderii lui Ioan Vodă cel Viteaz. Un alt moment la care 
merită să ne oprim, in această ordine de idei, este marea invazie tătară din 16GC, 
care a afecta* numeroase ţinuturi, inclusiv Hotinul, Dorohoiul, Cerr.sValitri, njun- 
gănciu-ye după relatarea lui Miron Costin „pună la cetatea Sucevv* • şi „până in 
munte" (M. Costin. Letopiseţul Ţării Moldovei, in Opere alese, Bucureşti, 1907, 
p. 110— 111). De altfel, apropierea microzonei cercetate de reşedinţa voicvoda'ă 
suceveană, măcar pentru perioada până la mutarea capitalei la laşi, a atras in 
sensul celor de mai sus asupra sa numeroase pericole suplimentare faţă de alte 
zone ale ţSrii.
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Dacă acceptăm media cunoscută de 20 de locu in ţe i0, componente 
ale unui sat, şi de cea de 5 persoane de familie, rezultă că în cele şapte 
aşezări rurale amintite, suma totală a populaţiei a oscilat, de exemplu, 
în epoca lu i Ştefan cel Mare, în ;jurul c ifre i de (20 x 5 x  7 = )  700 de 
persoane, cu o densitate medie de circa 3,3 loc/km cifră pe care tre
buie s-o atribuim anume acestei zone de contact dintre podiş şi Obcina 
Mare. Este evident însă, ca şi în cazul veacurilor X V I I— X V III ,  că au 
existat permanent d iferite fluctuaţii, cauzate de frecventele epidem ii 
sau incursiuni armate străine devastatoare. Totuşi, pentru secolul al 
X V I-lea  se poate aprecia existenţa unei reale creşteri demografice faţă 
de veacul trecut, densitatea medie în întreg bazinul hidrografic Soloneţ 
putând atinge peste 4 loc'km 2 (25 x  5 x  7 =  875 persoane). De altfel, 
pentru centrul Câmpiei Române, acolo unde s-au efectuat numeroase 
cercetări arheologice de habitat rural, creşterea demografică în seco
lul amintit a fost demonstrată41.

A lături de cauzele nefaste ale unor scădei*i de populaţie, de care 
s-a amintit deja, variaţiile indicelui demografic au putut f i  întreţinute, 
în timpul veacurilor medievale, de această dată în sensul unui aport 
direct de locuitori, de către curentul emigraţionist transilvănean/'2.

Din analiza datelor statistice de la sfârşitul secolului al X V III-lea , 
pe care le-am prezentat până acum, nu putem cunoaşte exact starea 
demografică a satelor soloneţene dinaintea declanşării puternicului va l 
de emigrări din acest veac.

în  anii alcătuirii recensământului lui Rumianţev şi a anexării de 
către Habsburgi a Bucovinei, satele de care ne ocupăm aveau în medie 
circa 30 de case, deci ceva peste 30 de fam ilii. în  această estimare nu 
am luat în calcul două „anom alii", Cajvana, având un număr foarte 
mic de locuinţe, răsfirate şi Botoşana, care prim ind deja până la acea 
dată un număr mare de bejenari ardeleni avea 70 de case, exceptare 
care însă —  ţinând cont de cifrele celor două aşezări —  nu schimbă cu 
nimic semnificativ suma medie propusă pentru restul localităţilor.

A lte  observaţii care se mai pot face :
—  slaba populare a cursului mijlociu al Soloneţului şi a afluentului 

său Cajvana (Todireşti, Soloneţ, Cajvana —  fiecare sub 22 de case) ;
—  Părhăuţiul, aflat la gura Soloneţului, nu departe de valea râu

lui Suceava, mai bine populat, avea un număr dublu de locuinţe ;

istoria României voi. II. Bucureşti, p. 302. Cifra este deplin acceptată 
de numeroase studii de demografie istorică sau care tratează colateral av.ffl de 
proble.Te. Citrrea lor, cât şi a unor documente dc epocă care amintosc astfel de
realităţi, c^ntidc-râm că depăşeşte intenţiile noastre. Oricum, abordarea acestor 
probleme statistice, in condiţiile unor surse de informare deosebit de lacunare,
implică un mare procent de probabilitate.

41 Panait P. Panait, Consideraţii privind demografia teritoriu lu i ilfove:m  în
secolele X V - X V  i. in Ilfo v  —  f ile  de istorie, 1978, p. 171—712, un ic 'jo dau şi
alte date interesante cât şi bibliografie de referinţă.

St. Ştefănescu, Mişcări demografice ir; ţările române până in  secolul al
X V II-le a  :'i rolu l lo r in unitatea poporului român, in voi. Unitate ;.i continuitate 
In istoria poporului român (sub red. D. Bcrciu), Bucureşti, 1968, p. 199—204 ; I. 
Bureatcă, C ontribuţii privind unele aspecte ale bejeniei locu itorilor de pe valea 
Bârgăului pe versantul estic al Carpaţilor in  veacurile X V I I — XVI I I ,  in F iU  iIu 
istorie, II, Bistriţa, 1972, p. 131— 139 ; St. Meteş, Em igrări româneşti din Transil
vania in secoh'.e X V I I I — XX,  Bucureşti, 1977, p. 172—174, şi altele.
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—  este posibil ca tocmai sectorul m ijlociu al văii Soloneţului, să 
f i  păstrat până in momentul anilor reoensâmintelor lui Rumiantev şi 
Spleny nivelul real de habitat, ce caracterizase până atunci acest secol 
tardiv medieval in zona noastră, înaintea declanşării puternicului curent 
em igraţionist de care s-a mai amintit ;

—  în urma unui calcul estimativ, in momentul raptului austriac, 
densitate medie pe Km- a locuirii bazinului hidrografic Soloneţ era 
de aproximativ 7,5 locu itori/l3, aici resimţindu-se clar deja efectul colo
nizării transilvănene de până atunci a Bucovinei (cazul Botoşanei, deja 
cu 83 de fam ilii, sau a Pârteştiului, cu 75 de fam ilii, din ambele por
nind mai departe in iţiative de form are de noi aşezări —  Poieni, res
pectiv Pârteştii de Sus şi Cacica) v'.

Analiza izvoarelor cartografice de către V. Cucu şi E. I. Emandi a 
dus pentru Bucovina secolului al X V III- lea  la unele informaţii noi pri
vind habitatul uman de epocă, parte dintre acestea verificându-se şi 
prin unele observaţii din microzonă noastră. Astfel, autorii avansează 
pentru întreaga provincie ca densitate medie la 1774 cifrele de 8— 9 
locuitori pe km2, sesizează preponderenţa satelor de mărime mică şi 
m ijlocie, cu un număr mediu de 30— 35 case, frecvenţa în zona mon
tană şi submontană a transformărilor rapide a unor aşezări temporare 
în permanente (în căzui nostru —  Poieni, Cacica, Pârteştii de Sus), 
unele primind spre diferenţiere indicative „de sus“ , ,.nou“ , „din deal'*..., 
sau creşterea plafonului altitudinal de locu ire/|5.

Aşa cum se ştie. em igrările masive de peste munţi au avut un roi 
deosebit în evoluţia factorului dem ografic din M oldova şi fireşte din 
Bucovina. Fenomenul fiind  o constantă a întregului ev  mediu, cu peri
oade de a flux deosebit'10, a fost firesc ca puterea politică de pe ambele 
versante ale Carpaţilor să fi  luat diverse măsuri concrete. P e  de-o parte

Calcul efectuat având la bază datele publicate pentru 1774 dc D. 
Were ka, la care s-a aplicat coeficientul de 5.5 membri de familie care a rezul
tat din ar-r.liza datelor oferite de statisica militară inedită pentru satele solone- 
V-'rie (mai puţin Todireşti, care lipseşte) la care face apel T. Balan In manuser- 
suî său dactilografiat Sate din Bucovina. Densitatea medie de cca. 7,5 la care 
ne-arrs je fu it ,  ni se pare cât se poate de reală, dacă luăm in consideraţie faptul 
că ititrc- 177-1— 1810 se apreciază că densitatea medie de habitat i  Bucovinei .■ 
.rvolual de la C—7 locuitori la peste 20, datorită in primul rând colonizărilor 
f  ente (cf. M. Iacob'-scu, op. cit., p. 189). Densitatea medie la 1774 se deduce din 
raportarea la suprafaţa Bucovinei (10. 442 km -) la suma popuiaţ'ci existente, 
estimată a fi fost între 71.750 (după I. Nistor) şi 75—80.000 (după alţi autori — 
cf. Vladim ir Trebici, Bucovina. Populaţia şi procesele demografice (1775—1993), 
Buletinul Centrului de studii transilvane, Supliment, iunie, 1994, p. 8) : V. Cucu,
E. Emandi, Geografia istorică a nordului M oldovei in lumina izvoarelor carto
grafice (secolul al X V III- le a ), în lî.M., nr. 10, 1981, p. 71).

H Analiza surselor de informare cartografică şi cadastrală demonstrează că 
aproape toate colonizările oficiale s-au desfăşurat pe braniştile şi moşiile mânăs- 
:ircşti (M. îacobescu, op. cit-, p. 189). In cazul zonei noastre, colonizările, indife
rent de statutul lor, au vizat în special satele mănăstirii Humor (Pârteşti, Pârteş
tii de Sus, Cacica) sau cele ale aşezământului de la Solea (Botoşana şi mai târ
ziu Cajvans).

43 V. Cucu, E. Emandi, op. cit., p. 72—73.
■w Cum a fost de exemplu şi perioada de după declanşarea răscoalei regi

mentelor grănicereşti, ajungându-se la 1773 ca locuitorii de dincolo de Carpaţi 
sa exclame ocazional : „Toată Transilvania vine la noi !“ (I. Nistor, Em igrările
de peste munţi, extras din A.A.R., seria II, tom X X X V II, Mem. secţ. ist., 1915, 
p. 34
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în Transilvania s-au aplicat numeroase ordine regale, măsuri şi legi 
pentru prevenirea şi '.imitarea cât mai eficientă a acestor „bejeni*1, iar 
pe cealaltă, în Moldova, s-au încurajat aceste colonizări, în special înce
pând cu sfârşitul secolului al XV-lea, când domnia a încurajat crearea 
de „slobozii11 /|7. A lături de domnie, alt mare proprietar funciar, bise
rica. a favorizat pe moşiile sale crearea în acest regim  a noi aşezări, 
în cazul nostru este vorba de Humoreni (L iuzii Humorului), care apare 
numit chiar „Slobozia*-, înglobând şi ceea ce era odată „seliştea lui 
Dieniş*1, într-o adnotare târzie pe un document de scutire de dăjdii
de la Petru Aron /‘8.

După desfiinţarea şerbiei de către Constantin Mavrocordat în Mun
tenia şi Moldova, se constată o accelerare a curentului emigraţionist 
dinspre Transilvania, în acest context înscriindu-se probabil şi începu
tul colonizării mai intense a Bucovinei. Un exemplu aparte în acest 
sens este Botoşana, unde datorită in primul rând răscoalei românilor 
năsăudeni s-au înregistrat sosiri masive de populaţie. A ic i au ven it cu 
vornic şi vatamani un număr de 116 fam ilii (63 din llva  Mare, 28 din 
Maieru, 6 din Rodna, 6 din Măgura Ilvei, 4 din Bârgău. 9 din alte loca
lităţi) /l9.

Colonizarea masivă de la Botoşana l-a făcut pe Ion N istor să exa
gereze, atunci când a inclus-o între localităţile întem eiate numai de 
em igranţi (s.n.), ca şi satul „Teodoreşti*1, cu 33 de fam ilii

în realitate, din cauza fenom em dui instabilităţii în prim ii ani de 
la sosire a noilor fam ilii, variaţiile statistice prezentate de izvoarele 
cartografice şi de recensăminte la care s-a făcut apel în prezentarea 
istoricului aşezării ni se par destul de explicabile, dacă mai adăugăm 
şi erorile de consemnare, inerente încă epocii.

Cel mai mare aflux de colonizare Botoşana l-a prim it in anul 1763
(70 de familii), când un raport consular arăta că acum au fugit în
Moldova aproape 24.000 de fa m iliir>l. Statisticile Întocmite in anul 1778 
din dispoziţia comandamentului general din Liov, cercetate de Ion N is
tor, menţionează un număr de 79 de sate din Bucovina care au adă
postit între 1718— 1778 noii veniţi (sunt amintite 1317 capete de familie), 
între aşezări apărând Botoşana, Pârteşti, Soloneţ. şi „T eodo reşti"52. 

în tre 1781— 1782 mai vin  în provincie 786 fam ilii, cu 3209 suflete
(deci circa 5 membri de fam ilie) 53

Circulaţia populaţiei nu s-a făcut însă într-un singur sens. Con
form unui raport a lui Enzenberg la Viena, în perioada anilor 1778—

St Şttfănescu, op. cit., p. 201.
111 Mss. rom., 111. f. 81, Biblioteca Academiei, sau I. Binnu. Catalogul manus

criptelor româneşti, I, Bucureşti, 1907, Condica sf. Mănăstiri Homorului, cu toate 
urtcile m oşiilor şi a daniilor ctitorilor, p. 255. Aşezarea va adăposti pe lângă un 
număr de robi ţigani, pe unii bejenari ardeleni între care numele de fam ilie Rusu 
a avut o deosebită frecvenţă, dacă nu acest fapt nu indică o eventuală proveni
enţă de emigrare galiţiană.

a  I. Bureatcă, op. cit., p. 138.
50 I. Nistor, op. cit., p. 46 sau idem, Bejenari ardeleni in Bucovina, în C.C.

I I— III, 1925— 1926. Cernăuţi, 1927, p. 453.
11 Idem. lucrările citate, p. 49, respectiv p. 453.
*2 Idem, Bejenari ardeleni..., p. 457 şi p. 484, 486, 490, 492— 496, 528 unde se 

dau amănunte despre cei sosiţi in cele patru sate.
43 Ibidem, p. 460.
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1782 în Bucovina sosiseră 6.000 fam ilii din M o ldova54. Fenomenul 
exista însă şi în direcţia inversă, căci beneficiem de informaţia că între 
noiembrie 1785 şi 1786 fug din Bucovina peste „cordun" în Moldova 
6937 suflete, în aceeaşi perioadă sosind din Moldova doar 111 per
soane 55

Iată deci că toate aceste realităţi demografice, la care adăugăm 
puternica colonizare galiţiană, în contrasens cu cea românească, prima 
desfăşurându-se cu precădere în spaţiul nord-cernăuţean, dintre Nistru 
şi Prut, punctează o imagine generală a situaţiei deosebit de dinamice 
de habitat cu care debutează peroada administraţiei imperiale a teri
toriului ocupat în 1774. în această ordine de idei, este evident că nu 
se pot aduce informaţii mai de substanţă privind evoluţia locuirii până 
la 1800 în microzonă noastră de studiu.

în  ceea ce priveşte tipologizarea aşezărilor din bazinul Soloneţu
lui, pe baza studierii de teren şi a izvoarelor cartografice la care s-au 
făcut până acum referiri, se pot faoe departajări dinstince ţinând cont 
de caracteristicile peisajului geom orfologic şi a celui de habitat. în  
urma evoluţiei amplasamentului de vatră a satului de va le depresio- 
nară, care în  secolele X IV — X V I de regulă s-a aliniat la contactul lun
cilor cu terasele sau cu interfluviile, spre poziţionări superioare a lti- 
tudinale în veacurile X V I I— X V III , se poate face următoarea clasi
ficare :

a) sat pe fund de vale şi versant, caracteristic văilor înguste unde 
lipsa spaţiului de habitat, dar şi riscurile inundaţiilor, au determinat 
forma lor, cu case de regulă pe o singură parte (Maida'n, Soloneţu Nou, 
Pârteştii de Sus, Cacica) ;

b) sat de luncă, beneficiind de spaţiu suficient pentru constituirea 
vetrei sale, plasată pe form e pozitive de teren, ca şi la contactul luncii 
cu terasele sau interfluviile, cu casele dispuse de-a lungul văii, destul 
de rarefiat (Părhăuţi, Todireşti) ;

c) sat de contact cu versantul, cu o amplasare pe unele văi care 
a impus concentrarea sa, favorizată şi de anumite raţiuni economice sau 
de adăpostire (Cajvana, Botoşana, Com ăneşti)5G.

M Ibidem, p. 464. Din cauza conflictului austro-ruso-turc, debutat la 1787, 
se înregistrează mulţi bejenari veniţi din Moldova de dincolo şi de dincoace de 
Prut, pribegind de frica războiului şi a turcilor, cu familie, cu căruţe şi vite, prin 
pădurile bucovinene, naturalistul Hacquet întâlnind mulţi astfel de refugiaţi chiar 
prin pădurile din jurul Solcăi, deci din strictă apropiere a văii Soloneţului (Ib i
dem, p. 467).

*  Idem, împăratul losif I I  despre emigrările din Bucovina şi despre o epis
tolă pastorală a episcopului Dosoftei Herescu, in C.C., V III, 1933— 1934, p. 488.

56 Pentru o analiză de detaliu, informaţii generale şi bibliografie privind 
fenomenul demografic rural in  Moldova medievală şi in primul rând într-un 
areal geografic distinct —  mult mai mare ca cel al Soloneţului —  cf. Mircea D. 
Matei, Emil I. Emandi, Habitatul medieval rural din valea Moldovei şi din bazi
nul Şomuzului Mare (secolele XJ—X V II), Bucureşti, 1982 şi eventual complemen
tar, Mircea D. Matei, Emil I. Emandi, Octav Monoranu, Cercetări arheologice 
privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Şomuzului Mare şi Mol
dovei (secolele X IV —X V II), în Suceava, IX , 1982, p. 71—242, cu cercetările de la 
Berchişeşti, Liteni şi Zahareşti. în  cazul bazinului hidrografic Soloneţ, unde există 
doar 14 localiţăti, dintre care doar 8 cu vechime multiseculară, nu ne-am propus 
din lipsă inerentă de izvoare informative, analize de mare detaliu, problematici 
şi structurări de prezentare ca în prima lucrare citată.
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O caracteristică a aşezărilor noastre, după cum o demonstrează 
izvoarele cartografice din veacul al X V III- lea , este faptul că vetrele 
lo r au un caracter răsfirat-liniar sau adunat-liniar, cu rare exaep- 
ţii fiind risipite, amplasarea lor nepierzând contactul de vecinătate cu 
pantele dealurilor incă împădurite în acea perioadă. Se poate estima 
că spre sfârşitul veacului menţionat pădurea mai deţinea cel puţin 70% 
din întreaga suprafaţă a bazjnului hidrografic aflat în studiu, opinie 
formulată pe baza analizei hărţii Biischel.

Analiza peisajului rural din această etapă tardiv medievală, din 
bazinul hidrografic Soloneţ ne demonstrează că acesta reprezintă în 
mod firesc urmarea transformărilor evolutive economice produse de 
populaţie, petrecute în timp îndelungat într-un cadru teritorial şi social 
bine determinat. La rândul său, fiecare localitate luată individual, sem
nifică nu numai repartiţia populaţiei, ci şi form e reale de organizare 
socială (sat boieresc sau mănăstiresc), ceea ce poate explica procesul 
succesiv de cuprindere juridică şi ocupare a teritoriului sub aspectul 
sedentarizării populaţiei.

De asemeni, dorim să subliniem aici şi faptul că aşezările rurale 
din zona cercetată s-au constituit în timp ca formaţiuni spaţiale dis
tincte, cu diverse caracteristici proprii în ceea ce priveşte densitatea, 
procesul de producţie şi cel al schimburilor, ele devenind, fiecare în 
parte, centre de producţie faţă de care depindea un anumit teritoriu 
cu însuşiri fiz ice  şi economice - geografice aparte, reprezentând în 
ansamblu personalitatea istorico-geografică a acestei unităţi teritoriale. 
La această personalitate, pe întreaga perioadă medievală, se adaugă şi 
specificul său aparte rezidând din plasarea în vecinătatea Sucevei, o 
vrem e reşedinţă domnească, de unde au rezultat în chip firesc con
stante interferenţe în primul rând de natură economică 57.

Prezenţa frecventă a raidurilor tătare veacuri de-a rândul în nor
dul Moldovei, a lăsat şi în bazinul soloneţean unele urme concrete. Ne 
referim  în principal la unele toponime : la Cajvana, „Groapa M ârzei" sau 
„Tătari", în Pârteştii de Sus „Drumul Chitailor" „Drumul Tătarilor", 
drum in Soloneţ lângă râul cu acelaşi num e59, salu „Dealul Tătarilor", 
„pe care se găseau numeroase movile, actualmente aplatizate din cauza 
lucrărilor agricole" 60. puncte de reper numite adesea de către localnici

57 M.D. Matei, Observaţii in legătură cu raporturile economice dintre ora
şele medievale şi satele situate in împrejurimile acestora (Realităţi din Ţara 
Românească şi Moldova), în SCIV A. 29. 1978, 3, p. 365—382 : idem, Premisele 
formării oraşului medieval Suceava şi rolul aşezării până la mijlocul scccîului al 
X lV - ’ra. in SCIV A. 28. 1977. 1, p. 81—84.

^  I. Dan, Toponimie şi continuitate..,, p. 184.
59 Ibidem. p. 142 ; V. Butnaru, menţionează un toponim identic (acelaşi ?)

pentru drumul la ieşirea din sat spre Cajvana (Depresiunea Cacica — Costâna
in lumina descoperirilor arheologice de suprafaţă şi documentelor scrirc, in epoca 
feudală, mss. citat, p. 27).

1,1 Pârteştii de Jos — O aşezare din Ţara de Sus (scurtă monografie), mss.
citat, p. 9 ; cf. şi I. Dan, op. cit., p. 64 şi 174 (notele 201 şi 203), şi Em. Grigoro
vitza. Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, 1908, p. 159, unde se specifică 
pentru zona satului Pârteşti la acea dată că existau „o mulţime de tumuli numiţi
în popor movile tătăreşti".
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„m ovile tă tă reşti"61. De fapt, prin distrugerea .mei astfel de movile, 
s-a descoperit şi dirhemul de la Pârteşti. Dcoarecc însă majoritatea 
tumulilor preistorici se amenajau pe înălţim ile dominante, mulţi dintre 
ei au fost în mod cert folosiţi în cursul evului mediu în punctarea unor 
lim ite teritoriale de sate, dar şi în sistemul de semnalizare prin foc şi 
fum, care anunţa din sat in sat, din vale în vale. apariţia iminentă a 
pericolului, de regulă turco-tătar C2. Aşa considerăm că se şi explică —  
la un moment dat prin generalizare —  denumirea dată popular acestor 
vestigii. Toponime cu valoare demonstrativă certă în privinţa funcţio
nării acestui sistem de apărare colectivă ne-au rămas „Straja M are“ 
şi „Straja M ică“ , folosite pentru două cote mai înalte a dealurilor de 
pe partea dreaptă a Soloneţului. în dreptul amplasării primei vetre 
cunoscute cu certitudine a Todireştiului (pct. 16 A).

Valea Soloneţului, ca şi alte vă i de comunicare între diverse bazine 
hidrografice, a putut servi ca drum secundar, de joncţiune, între valea 
Sucevei şi cea a Moldovei, folosindu-se trecerea pe la Vârfu l Dealului 
(Strigoaia) sau cea pe la Pleşa 63.

în  ceea ce priveşte rolul defensiv, măcar al unor curţi boiereşti, 
dacă nu al tuturora, despre care s-a scris uneori în literatura de spe
cialitate w, trebuie să amintim aici faptul că pe cuprinsul zonei noas
tre de cercetare nu au existat anume puncte de reală valoare strate
gică care să fi  necesitat deci o anumită supraveghere militară. Rolul 
defensiv al curţilor boiereşti d e la Părhăuţi. Todireşti, Soloneţ, even
tual Botoşana (Sălişte) şi Pârteşti (Dineşti), a fost nesemnificativ, popu
laţiei rurale rămânându-i practic doar posibilitatea refugierii în pădu
rile  din imediata apropiere. Cel mai interesant caz în acest sens. este 
cel al dealului Cetăţica de la Humoreni. unde t radii ia locală a mai păs
trat amintirea rolului său de altădată de adăpost tem porar pentru local
nici. Pentru sătenii din Pârteşti un astfel de rol a putut juca şi dealul 
Zamca, numit deci astfel deloc în tâm plător'15, dacă nu cumva denumi
rea sa nu ar f i  fost dată de călugării metohului înfiinţat aici de mănăs
tirea Humor. A lte  locuri de refugiu, consemnate de unele tradiţii locale, 
s-ar f i  aflat pe Pârâul Bordeiului, sau chiar în Poiana Parascanului 
(Cacica), şi nu departe de microzonă noastră, puţin mai spre miază
noapte, P ietrele Muierilor, obiectiv de itinerar turistic astăzi pentru 
cei ajunşi la Solea.

61 V. Tufescu, Un sat m ilenar llişeştii, in Natura, 1940, X X IX . nr. 11— 12.
p. -187 ; Em. Grigorovitza, op. cit., p. 159 (cf. şi p. 234 — toponimul „l.a trei Movile").

® Consideram că este neresar să mai subliniem aici. incă un aspect. Este 
evident faptul că cele mai multe dintre movilele preistorice din zona noastră de 
cercetare s-au amenajat in acele timpuri in plină pădure, eventual doar cu o 
defrişare a terenului din jur, deoarece hărţile de secol X V III, cât şi unele topo
nime din teren, ne demonstrează că toate culmile deluroase lintre vă ile afluen
ţilor Soloneţului. sau dintre bazinul său şi col al pârâului Solea, erau incă şi 
atunci in mare parte împădurite. De aici rezultă că numărul tumulilor preistorici 
folosiţi în aceste scopuri defensive, in evul mediu, a fost deosebit de mic.

63 A l. Vasilescu, Drum urile  „ tătăreşti“ in lumina noilor descoperiri arheo
logice din judeţul Suceava. în Suceava. I, 1969, p. 44— 45.

01 Cf. spre exemplificare, Gh. Diaconu, Despre rolu l cu riilo r boiereşti in  
organizarea militară a M oldovei în  secolele X IV  şi X V , in Studii şi referate p ri
vind istoria României, I, Buc., 1954, p. 551—573.

65 I. Dan, op. cit., p. 144.
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Iată deci, că abordarea problemei incursiunilor frecvente în evul 
mediu a unor armate sau cete m ilitare străine implică !n principal două 
aspecte care ne interesează. în primul rând suntem puşi în situaţia de 
a vorbi şi de un habitat medieval temporar de refugiu  în anscunzişu- 
rile  codrilor, realitate pentru care arheologia practic nu ne poate oferi 
vestigii concrete, din motive lesne de înţeles, dar la care s-au făcut 
unele referiri scrise de către unii călători străini prin ţările rom âne00, 
în  al doilea rând, distrugerile materiale şi umane provocate de către 
invadatori, au influenţat in mod cert şi negativ evoluţia locuirii medie
vale în zona cercetată.

lată deci, sintetic, ceea ce s-a putut constata în ceea ce priveşte 
evoluţia urmelor de vieţuire umană 5n arealul cercetat. La totalitatea 
acestor informaţii, ţinem să adăugăm in final unele idei conclusive. Ca 
frecvenţă, se evidenţiază bogăţia de vestigii aparţinând eneoliticului (cul
tura Cucuteni), fazei târzii a epocii bronzului (cultura Noua), Hallstatt-ulvi 
şi secolului al IV -lea  d.H. (cultura Sântana de Mureş). Aceste realităţi 
sunt surprinse atât în evidenţa aşezărilor şi a punctelor locuite, dar şi în 
cea a descoperirilor izolate, care are meritul să surprindă şi existenta a 
două descoperiri databile chiar în paleoloticul in ferior (grafic 1 şi 2) 67.

în analiza pe care ne-o propunem ne putem sprijini concludent pe 
principalele rezultate prezentate în capitolul final de consideraţii gene
rale ale repertoriului arheologic al judeţului Ia ş i6S. De aici se pot des
prinde unele constatări :

—  faţă de aşezările Criş, cele ale culturii ceramicii lin iare sunt mult 
mai puţin numeroase, grupându-se preferenţial în zona de câmpie a 
judeţului, preferinţă ce ar explica poate raritatea vestigiilor acestei ul
time culturi în bazinul nostru cerceta t;

—  ce] mai bine reprezentată este cultura Cucuteni (572 aşezări), 
urmată de Sântana de Mureş (535) şi Noua (308). la toate aceste^ nunân- 
du-se problema dacă în cadrul aşezărilor lor toate sunt sincrone. f?ră s?i 
existe situaţii de strămutări de populaţie pe alte amplasamente din strictă 
apropiere, incertitudine prezentă după opinia noastră şi în cadrul rea
lităţilor de locuire din bazinul soloneţean :

—  chiar şi pe arealul mult mai extins al judeţului Iasi, s-a con
statat —  din cauza aceloraşi inconveniente m ajore ale cercetării arheo
logice de suprafaţă —  dificultatea surprinderii in număr mai mare a 
aşezărilor din etapa de tranziţie spre epoca bronzului, ca şi din Bronzul 
timpuriu şi mijlociu :

—  comparând numărul descoperirilor Noua cu cele din Hallstatt. 
atât pentru judeţul amintit (308 respectiv 284), cât şi pentru microzonă

flf' N. Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, 1981, p. 17.
67 Prelucrarea datelor pe computer, Angela Zaharia, Muzeul Naţional al 

Bucovinei.
V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi, Iaşi, 

1985. p. 468 şi urm. Pentru realităţi de habitat din zona de nord a Moldovei, în 
acelaşi scop comparativ, a se vedea şi A l. Păunescu, P. Şadurschi. V. Chirica, 
Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Bucureşti. 1976, cât şi P. Şadurschi, 
N. Ursulescu, Date istorico-arhoologice privind dinamica locu irii în  bazinul M ile - 
tinu lu i Izona comunei Prăjcni, jud. Botoşani), in llicrasus. VIE—V III, 1988, p. 291—292.
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noastră, se constată valori apropiate şi în amebele cazuri ceva mai mari 
pentru bronzul târziu ;

—  o situaţie inversă, se constată înau în raportarea evolutivă pentru 
La Tene şi secolele I I— II I  d.H. (229 —  172 pentru judeţ ; 5 aşezări şi 
puncte locuite cert —  8 aşezări şi puncte locuite cert pentru zona So
loneţ), deci cu înregistrarea unei creşteri de număr de aşezări şi puncte 
locuite în primele veacuri creştine în microzonă noastră ;

—  comparând situaţia evolutiv, intre aşezările şi punctele locuite 
în secolele I I— III  şi cele aparţinând culturii Sântana de Mureş (172—  
535, respectiv 8— 24), constatăm că la o aşezare din veacurile amintite 
au corespuns ulterior trei de secol IV  (3,1 respectiv 3) ;

-  o analiză identică cu raportarea descoperirilor Sântana de Mureş 
la cele din etapa secolelor V — V II, nu se poate realiza din păcate, din 
rauza prezentării d iferite  în repertoriul judeţului Iaşi faţă de studiul 
nostru a încadrărilor cronologice din a doua jumătate a primului mileniu.

Revenind la graficele de mai jos dorim să mai subliniem unele 
aspecte :

—  caracterul cu totul orientativ, de etapă de cercetare, a evoluţiei 
de habitat din arealul d a t :

—  relativitatea iminentă a unor estimări cantitative  (aşezări şi puncte 
locuite) mai ales pentru perioade de tranziţie sau de debut a unor epoci 
(epoci în general bogate în urme de vieţuire) —  în grafice indicate prin 
semne de întrebare ;

—  lipsa inevitabilă a informaţiilor privind cu exactitate intensitatea 
de locuire  din fiecare obiectiv arheologic identificat în teren, fie  aşezare 
sau punct lo c u it ;

—  superioritatea graficului nr. 3, faţă de primele două deoarece 
aici s-a calculat pentru, etape distincte arheologic coeficientul de habitat, 
raportându-se la numărul de aşezări şi puncte arheologice de epocă (pe
rioadă) durata efectivă a acesteia.

Şi în cazul acestui ultim grafic, se poate sesiza caracterul deosebit 
de ascendent al locuirii în perioada târzie a epocii bronzului, în Hallstatt, 
dar mai ales în cadrul culturii Sântana de Mureş, ai cărei purtători, pe 
lângă autohtoni, precum se ştie, au fost şi goţii. Şi la el persistă in 
continuare unele semne de întrebare pentru perioadele care au înscris 
acest semn grafic, ca şi pentru intervalul cronologic al secolelor V I I I—  
X III, caracterizat după inform aţiile de până acum pentru microzonă cer
cetată, de contact între Podişul Sucevei şi începutul teritoriului montan, 
printr-o densitate demografică deosebit de scăzută.

încheiem aici studiul nostru, care s-a dorit cât mai sintetic, prin 
exprimarea sinceră a speranţei că eforturile noastre astfel materializate 
vor constitui în v iitor o bază informativă (şi comparativă) pentru alte 
încercări zonale de gen, pentru alcătuirea viitorului Repertoriu  arheo
logic al judeţu lu i Suceava, dar şi un imbold pentru reluarea şi mai in
sistentă a cercetărilor de teren în bazinul soloneţean de către toţi aceia 
care, având pregătirea necesară, vor răspunde chemării morale să o facă.
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Evolution dc l ’habitat humain dans Ie bassin hydrographique dc Solonctz 
depuis lc paleolithique jusqu’â la fin du X V III-cm e sicclc

Risume

Le bassin hydrographique de Solonetz, aire d a  peu pr&s 217 km2, 
se trouve dans la zone de cotacl. entre Obcina Mare des Carpates Ori- 
entales el du Plateau de Suceava, ayanl un relie f varie (altit.udes entre 
300— 000 m), avec dc nombreuses possibilites pour l'habitet humain. 
Une caracteristique de celte micro-zone consiste en la presence dans son 
extrem ite ouest de sources d ’eau salee. ce qui a constituc depuis la pre- 
hisloire un objet d’intertM reel pour la consommation quotidienne et 
pcur le commerce. La plus ;mcienne allestation certaine concernant Vuti- 
lisation dc l ’eau salee d 'ici esl consli.aee par Ies decouvertes archeo- 
logiques du poinl no. 114 (le bouillonnement de Feau salee —  saumure —  
dans des vases en ceramique coniques pour la recristallisation du sel, 
dans la culture eneolithique de Cucuteni— Tripolie).

Parlant de i ’importance de connaître tous Ies vestiges archeologi- 
ques d’une certaine a ire pour la reconstitui ion de Pevolution demogra- 
phique de la zone respective, l ouvrage met dans le circuit scientifique 
toutes Ies decouvertes de ce bassin hydrographique, presque toutes ine- 
dites. A  part ces donnees cartees et datees. on presente dans un autre 
chapitre un essai de reconslitution de l'h istoire et 1‘evolution des villa- 
ges medievaux, en commenţant par Ies premiers documents qu’on a pu 
conserver dans l ’original. en copie ou en resume, jusqu'â nos jours.

L e  dernier chapitre essaie de reconstituer l’evolution du paysage 
geographique (en etroite liaison avec Ies activites anthropiques dans Ies 
cemps). mais surtout l ’habitat humain, en commenoant par Ies premieres 
attestations du paleolithique. A  cette fin on fa it appel â toutes Ies sour
ces d ’information. archeoîogioues. historiques des documents et topony- 
miques, pour presenter synthetiquement et vraisemblablement la pre
sence humaine dans le bassin hydrographique analyse.
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L ’explication d'illustration :

Graphiques : 1■ L'evolution de l ’habitat hnmain dans le bassin hydraorapliiques de 
Solonetz (elablissemcnls).

2. L ’evolution de l'habitat humain dans le bassin hydronraplnqu.es de 
Solonetz (etablissements +  pelits etablissements).

3. Indicateurs synthâtiqîies de I habitat (dlablissements +  pelits eta- 
biissemenls/durâe — epoque).

Les planches : I — Objet-s paleolilhiques el neolithiques ; 11 — Objets lithiques 
et ceramiques du neolithique ; 12 — poigriard de la periode de 
transition vers l’epoque du bronze ; 111 — Objels lithiques du neo
lithique ; /V — Objets lithiques de la periode de transilion vers 
l'epoque du bronze el de l’epoque. du bronze : V — Des profils 
Poieneşti — Lukaşovka (1 -!)), Hallstatt (10, 12— 17, 19). objels li- 
thique de l’epoquc du bronze, fragment d'anse de vase — la 
culture Noua . V I — Des vases el fragments de vases — stecles : 
V —VI (1—7), V II—IX  (8— U ). et X IV  (12— 14) ; V// — Objels en 
fer, ceramique el pierre medlevau.x : V I I I  — Groupes de buttos 
(tumulus) — distances approximatives.

Les cartes : I — La commune Todireşti : II — La commune Cajvana ; 111 — La
commur.e Botoşana : /V" — La commune Pârteştii de Jos ; V —
La commune Cacica et le territoire suburbain Solea (villages Po
ieni et Racova) ; VI — V i l  Hora von Otzellowitz : VI I I  —  Biischel.

Les cartes : I X  — XI I I  — Etablissements. petils etablissements et decouvertes iso-
16es dans lc bassin hydrographique de Solonetz depuis paleolithique 
jusqu'â la fin du X V III-em e sifecle.
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Piese litice din paleolitic ţi neolitic. Pl. II : Piese litice şi ceramice din neolitic ; 12 -  pumnal din perioada de tranziţie
spre epoca bronzului
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Pl. IV  : Piese litice din perioada dc tranziţie spre epoca bronzului şi din epoca
bronzului.
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Profile  Poicneşli-Lukaşovka (1-9), Hallstatt (10. 12-17, 19) ; piese litice 
din epoca bronzului ; fragment de toarta de vas - cultura Noua (11).
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Pl. V III : Grupări de tumuli (distanţe aproximative).
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Harta V II : Hartă Hora von' Otzellov. ilz.



Harta V III : Hartă Biischel,

îefi

PRELUCRAREA CUPRULUI IN  CULTURA CUCUTENI —  
TRIPOLIE (TOPOARELE CIOCAN ŞI TOPOARELE 

CU DOUĂ BRAŢE DISPUSE IN CRUCE)

ION  M AREŞ. IL IE  COJOCARU

Folosirea metalelor (cuprul şi —  intr-o cantitate mai mică —  aurul 
şi argintul) de către comunităţile civilizaţiei Cucuteni —  Tripolie. con
stituie, alături de alte preocupări economice, o remarcabilă realizare a 
meşteşugarilor eneolitici aplicată într-un domeniu care necesita atât un 
cumul de cunoştinţe tehnice dobândite după observaţii, experimente şi 
practici îndelungate, cât şi un progres esenţial în domeniul metalurgiei.

Utilizarea cuprului, alături de alte elemente determinante, este un 
factor important in ceea ce priveşte includerea unor culturi (ori faze 
sau etape a le unor culturi) preistorice într-unul din termenii folosiţi 
astăzi, pentru desemnarea unor perioade, ca de exemplu : neo-eneolitic, 
eneolitic, calcolitic şi epoca cuprului.

M efalurgia cuprului a adus, aşa cum se cunoaşte, importante trans
formări in economia civilizaţiilor eneolitice. Important este să ştim când 
anume putem să vorbim  de o metalurgie a cuprului in adevăratul sens 
a l cuvântului, dacă este necesar de a se discuta de o paleo-metalurgie 
sau, la fe l de important, care dintre fazele sau etapele unor culturi —  
in care se întâlnesc piese mărunte confecţionate din cupru —  pot fi sau 
nu incluse in termenii amintiţi mai sus.

A lte  probleme se referă la determinarea cu precizie a resurselor 
de cupru care au fost exploatate in eneolitic şi, implicit, depistarea 
unor activităţi m iniere sau urmărirea direcţiilor în care s-a răspândit 
metalul şi sub ce formă, sau stabilirea legăturilor de schimb economic 
cu astfel de materiale a lr t  intre comunităţile unei culturi cât şi intre 
culturile contemporane.

Este important, de asemenea, să se ştie dacă a existat, o deplasare 
a omului preistoric in interdependenţă cu metalurgia cuprului (ca 
prospectori sau ca meşteşugari itineranţi), sau dacă au existai zone, ori 
centre, ori ateliere specializate in prelucrarea acestui metal.

La aceste probleme care preocupă pe specialişti, răspunsul s-a dat 
in cen mai mare parte. Pe parcursul anilor s-au făcut numeroase cer
cetări arheologice care au pus In evidenţă date relevante în ceea ce 
priveşte existenţa unei activităţi miniere, ca latură a metalurgiei cu
prului. Aceasta cuprinde prospecţia, localizarea resurselor de cupru (na
tive, mono- şi polimetalice) şi exploatarea lor de către oamenii din 
neolitic, in m ileniul al IV -lea  î.Chr.

Descoperirea unor exploatări m iniere din această perioadă de timp. 
aşa cum este binecunoscut1, (sub forma unor cariere deschise, ori puţuri

1 Gemyh 1978 a, 56—78: idem 1978 b. 170— 172; Jovanovic 1971. 132— 134 : 
idem. 1978, 192. fig. 1, 2.
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şi galerii) din zona culturilor Karanovo V I— Gumelniţa (pe teritoriul 
Bulgariei), Vln£a — Plocnik şi zonele sudice a le culturilor Tiszapolgâr, 
Bodrogkeresztur (pe teritoriul Iugoslaviei), au dus la determinarea unei 
categorii specializate in asemenea domeniu, minerii profesionişti.

De asemenea, rezultatele analizelor tipologice (catagrafice şi carto- 
graficc) cât şi a celor spectrale şi m etalografice au relevai: existenţa 
categoriei meşteşugarilor specializaţi in metalurgia cuprului, care au 
avu t cunoştinţe tehnologice avansate, cuprinzând alături de operaţiile 
mecanice şi pe cele ale reducerii, topirii şi turnării cuprului.

In arealul culturii Cucuteni —  Tripo lie  au fost descoperite nume
roase obiecte de cupru, în condiţii stratigrafice clare, în cuprinsul unor 
aşezări cercetate (în locuinţe, gropi, strate de cultură ori în situaţii mai 
puţin sigure (descoperirile fortuite). Aceste piese sunt diverse din punct 
dc vedere tipologic şi pol fi încadrate in următoarele categorii : unelte, 
arme, podoabe, piese cu semnificaţie de cult (pandantive/amulete antro
pomorfe), obiecte semifabricate (lingouri, bare).

Răspândirea acestor obiecte pe un spaţiu mare (unele aşezări sunt 
situate la distanţe considerabile faţă dc resursele de cupru) presupune 
atât schimbul cconomic (circulaţia melalului sub formă de obiecte semi- 
prelucrate —  lingouri, bare. bucăţi brute —  şi piese fin ite) cât şi de- 
plasarea unor meşteşugari itineranţi, având cu ei materia primă.

Noi reluăm aici o ipoteză mai veche care pi'esupunea existenţa unor 
meşteri i t in e r a n ţ ic a r c  au confecţionat in aşezări o serie de piese şi au 
răspândii. în acelaşi timp. tipurile ca fiind J a  modă“ în epocă (ne referim  
la diferite le tipuri de topoare caracteristice pentru o anumită perioadă 
d<? timp).

Descoperirea unor depozite, unele dintre le conţinând un mare şi 
divers număr şi de obiecte din cupru (Cărbuna3. Brad ''. Ariuşd r\ Hăbă- 
soşti'\ Horodniţa 11 ;). care includ piese lucrate local şi importate (Căr
buna. Brad), reprezintă atât un cumul de obiecte ca proprietate a unui 
personaj din suprastructură (şeful comunităţii sau a l unei zone aflate 
sub controlul lui. având probabil şi alte atribuţii : mare preot, şef mi
litar), cât şi m ijloacele economice pe care acesta le poseda pentru a 
acumula o asemenea bogăţie.

Nu poate fi exclusă nici posibilitatea existenţei unei categorii de 
comercianţi (negustori), care puteau fi, in acelaşi timp, meşteşugari 
itineranţi. Această ipoteză poate fi susţinută şi de existenţa unor depozite 
care conţin topoare de cupru : R yn gac8. Conţeşti fl, probabil F lo reş ti,0, 
Târgu. Ocna » .

’  Ipoteză formulată de V.V. Chvoiko (apud. Markevici 1981, 104).
;i Sergeev 1963. 135— 151 ; Kleyn 1968. 5—73.
I Ursachi 1990. 335—359 ; idem 1992, 51— 76.
5 L.iszlo 1911, 258.
6 Dumitrescu şi colab. 1954. 435, 439—441 şi urm.
7 Sulimirski 1961, 91—96.
8 Zbenovici 1969, 139, nr. 4.
3 Vulpe 1975, 58. nr. 263—266 ; Comşa 1980, 216, nr. 35.
10 Vulpe 1975, 43—44, nr. 176, 196 ; Coman 1980. 212— 213, nr. L II. 8 ; Comsa 

1980, 213, nr. 27 a, b.
II Matasă 1964, 23—24 : Vulpe J975, 49, nr. 219—221: Comsa 1980, 216, nr.

37 e.
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Pentru a argumenta mai mult ipoteza existenţei neşteşugarilor iti
neranţi, noi luăm în consideraţie şi faptul că, analizând din punct de 
vedere dimensional topoarele-ciocan şi topoarele cu braţele dispuse în 
cruce, se constată că, dacă fiecare exem plar —  din tipurile determ i
nate —  se aseamănă, în general, ca formă, e l se deosebeşte ori prin 
dimensiune ori prin greutate (dacă de multe ori dimensiunile coincid, 
greutăţile diferă).

Această constatare exclude posibilitatea obţinerii unor serii identice 
de astfel de topoare care ar fi  fost turnate în acelaşi tipar

însă, în această perioadă de timp s-a folosit şi metoda „ă cire perdue‘‘ 
care presupune distrugerea tiparului pentru scoaterea piesei şi, im pli
cit, realizarea unui singur exemplar.

O problemă Importantă legată de metalurgia cuprului in cultura 
Cucuteni —  Tripo lie  o constituie identificarea resurselor locale cu ză
căminte care au putut fi  exploatate atunci (harta 1).

în literatura de specialitate sunt menţionate ca posibile să fi  fost 
exploatate în acea perioadă de timp, resursele de cupru din zona Bălan 
(jud. Harghita) 13 unde se află în prezent zăcăminte polimetalice (pirită, 
calcopirită. iar în aflorim ente apar şi carbonaţi de cupru, malachit), 
semnalându-se —  în unele zone de oxidare —  şi apariţia sporadică a 
cuprului nativ 14. O altă resursă este atestată la Sândominic (Bălan), de 
unde provin eşantioane de cupru la.

Zăcăminte polimetalice se găsesc şi în partea de nord a Carpaţilor 
Orientali, la Fundu M o ld ove i10 (în punctele : Dealul Negru —  cu zone 
mineralizate masive şi impregnaţii, cu minerale şi de calcopirită — , 
Humbold şi P răşea )17, Leşu U rsu lu i18 (cu minereu masiv şi impregnaţii 
care conţin şi calcopirită, iar în aflorim ente mai apar şi minerale se- 
enndare. printre care şi carbonaţii de cupru) 1!l.

Cu toate că in această regiune se găsesc zăcăminte polimetalice, sem
nalarea unor carbonaţi de cupru nu exclude posibilitatea ca unele zone 
de oxidaţie, dar şi cu polimetale aflate mai la suprafaţă, să fi fost cu-

■2 Noi avem in vedere faptul că intr-un tipar (mono- bi- sau tripartit) con
fecţionat din argilă —  cu toate că astfel de tîpare din lut sau din piatră, pen
tru obţinerea topoarelor aflate in discuţie nu au fosi descoperite până acum in 
spaţiul civilizaţiilor eneolitice din sud-estul Europei —  nu se puteau turna mai
multe piese în serie şi din cauza factorilor distructivi, cauzaţi de temperatura
metalului, care produceau fisuri şi automat duceau la pierderi de materiale (ve^i
anexa 2). Menţionăm faptul că trei forme pentru turnat topoare cu braţele dis-
puse în cruce (Kcuzst-anndige Axte) sunt atestate la Tcpe Ghabrislan, in nordul
Iranului şi sunt datate în a doua jumătate a mii. V  S. Clir. ; aceste forme amin
tesc de topoarele (asemănătoare din Europa de sud-est, de la sfârşitul mu. I v
EClir. (Pernicka 1995, 37, pl. 9/1 —  aici apare ca localitate Tepe Gabrian).

13 Bcrciu 1939 —  1942. 40 ; Vulpe 1976, 153 ; Comşa 1980. 203 ; idem 1987 a,
105.

M Manualul 1978, 28—29 şi tab. 1 .6 ; Petulian 1973, 330.
15 Metalurgia neferoaselor 1995, 20, nr. X I.
'18 Popp — iosep —  Paulencu 1973, 44—45; Petulian 1973, .î2<>, „29 este 

amintită mina Droifaltig (Sfânta Treime) exploatată după anul 1800
17 Petulian 1973, 329. în  colecţiile Secţiei de Ştiinţe Naturale a Muzeului 

Bucovinei se găsesc diferite eşantioane de minereuri de cupru provenite din zona
Bucovinei. _ ___

1B Popp-Iosep-Paulencu 1973, 4*1— 45, Petulian 1973, 326, -30 . Inmcscu 19BI,
268.

19 Petulian 1973, 330.
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noscute şi folosite de prospeclorii cuculenieni, aşezări din această peri
oadă fiind semnalate în apropierea Obcinilor Bucovinei20. Un a lt ză
cământ de cupru este menţionat în literatură pe valea Pârâului de 
Aram ă 21, amplasat în aprop ierea  celor citate mai srus.

Zăcăminte mici de cupru se găsesc şi în zona Transcarpatică, în 
raionul Beregovo, sau c e le  din partea Subcarpatică (în valea Nistrului) 
din Ucraina -2. A ic i sunt semnalate m inerale sulfurice (calcozină. calco
pirită).

In locurile pe care le-am  menţionat cu resurse cuprifere nu s-au 
efectuat cercetări pentru identificarea unor vechi exploatări miniere, 
însă, a presupune ex isten ţa  unor centre de prelucrare a cuprului, situate 
în zonele cu resursele am intite, trebuie avută în vedere, ca de a ltfel 
şi a unor ateliere de producţie.

Pe baza unor date d in  tehnologia actuală a cuprului —  şi suscep
tibile de a fi luate în consideraţie —  noi presupunem că s-a putut rea
liza atunci separarea m inera lelor utile, sau a metalelor native (cupru, 
aur, argint) —  după operaţia  de exploatare a minereului —  de gangă şi 
roci sterile. Aceste operaţii presupun folosirea unor tehnici mecanice —  
mai puţin complicate — cuprinzând sfărâmarea, clasarea şi sortarea mi
nereului pe anumite categorii. Aceste tehnici mecanice au putut fi apli
cate şi ele sunt legate d e  acumularea unor deprinderi, sau cunoştinţe, 
rezultate ale unor observaţii directe, sau deprinse din practica de cu
noaştere a m etaloidelor după culoăr^ea lor caracteristică (cupritul —  
culoarea roşie, malachitul —  culoarea verde, cuprul —  culoarea roşie 
arămie, azuritul —  culoarea albastru închis ş.a.). La fel, cu titlu de 
ipoteză, putem presupune şi folosirea unor operaţii de decantare, con
stând în spălarea m aterialu lu i obţinui cu ajutorul unor vase de lut sau. 
aşa cum ne arată unele analogii etnografice, utilizarea scândurii cu 
crestături -:î.

Putem să vorbim  de o adevărată metalurgie a cuprului în cultura 
Cucuteni - Tripolie odată cu folosirea tehnologiilor de reducere, topire 
şi turnare. Aceste operaţii s-au putut realiza, aşa cum s-a constatat, în 
condiţiile în care s-a obţinut o temperatură de 1 085°C, reducerea m i
nereului fiind posibilă la cca. 700— 800°C

Temperatura de top ire a cuprului a putut fi realizată în cuptoarele 
cu reverberaţie fo losite pentru arderea ceramicii. A stfe l de cuptoare 
(încadrate în categoria cuptoarelor evoluate, sau de tip I I I )  s-au desco
perit în aşezările cu lturii în discuţie, începind cu faza Cucuteni A 3 şi se 
găsesc până la sfârşitul etapei Cucuteni B^ 2r>.

20 Pârteştii dc Sus, periegheză M. Andronic. I. Mareş, In anul 1994 ; Arbore, 
punctul „Cimitirul evreiesc" (informaţii amabile M. Ignat şi D. Pe trov ic i); aceste 
aşezări sunt mai departe de zona cu zăcăminte cuprifere şi apropiate de resur
sele de sare (Cacica, Solea).

21 Iacobcscu 1993, 223 —  sunt menţionate (după lucrarea lui H.J. Bider- 
mann, Die Bukovina unter osterreichischer Vcruialtung, J775- J875. Wien, ’ 1870) 
exploatări dc cupru după anul 1800, ou perimeu-e de calcopirită la Valea Stâ
nei, Valea Putnei, Dealul Negru, Fundul Moldovei.

Balaguri —  tBidzilia —  Peniak 1978. 114 : Ryndina 1969, 31. fig. 8.
23 Vollmann 1971, 215 şi nota 75.
2i Nestor 1954, 43 ; idem 1955 a, 2 ; Vulpe 1973, 218 ; idem 1976. 134.
*  Comşa 1976, 27—30 ; idem 1978, 361—364 ; idem 1987 a, 99— 101 : Movşa 

1985, 209.
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Arderea vaselor fine din cultura Vădastra I era obţinută la o tem
peratură de peste 700°C, iar pentru arderea ceramicii pictată cu grafit, 
din cultura Gumelniţa —  Karanovo VI, s-a ajuns la temperatura de
l  050°C. Pentru aceeaşi categorie de vase, cât şi pentru ceramica pictată 
cu pudră de aur se vor atinge, aşa cum s-a constatat21, performanţe 
de 1 200°C.

Este un lucru sigur, aşa cum s-a dem onstrat2*, că numai in aceste 
operaţii legate de olărie şi de progresele realizate în construcţia cuptoa
relor pentru ars ceramica —  în special după inventarea cuptorului cu 
reverberaţie —  s-a dezvoltat şi metalurgia cupru lu i2Î'.

Noi luăm în consideraţie faptul că multe tehnici de prelucrare me
canică a cuprului au fost preluate şi perfecţionate în cultura Cucuteni —  
Tripo lie  şi din cultura care a stat la baza formării ei —  Precucuteni 
(faza a IlI-a ).

în etapa Precucuteni I I I  sunt puţine obiecte de cupru descoperite 
în aşezările cercetate de pe teritoriu l Rom âniei30 (Traian —  Dealul 
Fântânilor, Târpeşti, Izvoare, Poduri —  Dealul Ghindaru, Târgu Frumos) 
sau în aşezările din cultura Tripolie A  de pe teritoriul U cra in ei31 
(Luka —  Vrubleveckaja. Gaivaron, Okopy, Alexandrovka, Bernovo —  
Luka, Lenkivci (Lencăuţi), sau de pe teritoriul M o ldove i32 (Solonceni I, 
Ruseştii Noi I). Noi nu am inclus aici cunoscutul depozit de la Cărbuna, 
pentru datarea căruia opiniile specialiştilor diferă 33.

26 Vulpe 1973, 218.
lâchardus şi Lichardus-Itten 1985, 375.

2»' Berciu 1967, 203.
29 Vulpe 1973, 217.

Marinescu-Bilcu. 1974 , 51, 107, fig. 25/2 3. 8. 16— 18; idem, 1081, 31, fig. 
52/1—7 ; 102/16. Pentru piesele de la Poduri — „Dealul Ghindaru", informaţii ama
bile D. Monah, căruia îi mulţumim şi pe această cale ; pentru piesele de la Târgu 
Frumos (Ursulescu-Boghian 1995, 93 91 ; idem 1996 (sub tipar) : mulţumim şi pe 
această cale autorilor care ne-au oferii datele si ne-au pus la dispoziţie obiectele 
pentru studierea lor.

;il Bibikov —  Zbenovici 1985, 197— 198 ; Zbenovici 1989, 72—7-1, fig. 44 ; Ene- 
olit SSSR 1982, 188, pl. I,X  ; L X II. 

f  Conform supra nota.
■v Tripolie etapa timpurie (Sergeev 1963, 135, 151) ; Tripolie Bl, Protocucu- 

teni (Izvoare II, Ariuşd), posibil Cucuteni A (Kleyn 1963, 8,72) ; faza de tranziţie 
de la Precucuteni I I I  la etapa Cucuteni A ,  (informaţie amabilă V.A. Dergacev) ; 
etapa Cucuteni A j— A j (Vulpe 1973, 219, nota 18 ; idem 197C, 135) ; de la sfâr
şitul fazei A  a culturii Tripolie (contemporană cu etapa Cucuteni A i — A 3. cro
nologic contemporană cu etapa a I I  a culturii Karanovo V I —  Gumelniţa) (Todo- 
rova 1981, 36) ; probabil Cucuteni A  3 —  terminus ad quem (Vulpe >1975, 20 şi 
nota 3). .Dacă depozitul poate fi considerat ca o acumularc de piese pe o peri
oadă mai mare de timp, ceea ce nu poate fi exclus, atunci el poate fi încadrat 
în tranziţia Tripolie A  (Precucuteni II I ) —  Tripolie Bl (Cucuteni A , —A 7)  -  ca 
terminus ante quem — şi până în etapa Cucuteni A  3 —  ca terminus ad quem. 
Se însumează astfel o perioadă de cca. 300 de ani, luând in consideraţie data de 
aproximativ 3700 i. Chr., stabilită pentru sfârşitul fazei Prcmcutcni HI şi apro
ximativ 3400 îChr., stabilită pentru începutul fazei Cucuteni A (Monah 1987. 
74—70 şi fig. 1 de la 78). Analizele metaiografice aie pieselor de cupr-.i din com
ponenţa depozitului indică o tehnologie avansată, cuprinzând operaţii mecanice 
de prelucrare. Au fost determinate tehnici de reparaţii constând din sudura .mor 
plăci subţiri pe suprafeţele uzate (Iîynciina 1969. 30, fig. 5/5. 6 ; 6/2, 6 7. 10 : 30 : 
1 1 ; Greeves 1975, 156— 157), forjarea la rece şi încălzirea întâi mediană (lîyndina
1969, 36, fi£. 12/5— 6). S-a admis, in acest sens, existenţa unor meşteşuguri 
profesionişti locali (Ibidem , 30, 36), care au folosit cuprul important ori din cer-
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Pentru a determina tehnologiile folosite în prelucrarea cuprului în 
cadrul civilizaţiei Cucuteni Tripolie, este necesară atât o cercetare 
metalografică a obiectelor confecţionate din acest metal (analiză care 
nu s-a efectuat pentru piesele din ţara noastră) cât şi analize spectrale 
(pentru cele din România există o mică proporţie) M.

Prelucrarea locală a cuprului în cuprinsul culturii am intite este 
confirmată de rezultatele cercetărilor arheologice35. Aceste documen
taţii relevă că arama a fost prelucrată şi în aşezările cucuteniene —  tri-

cul muntos nfcrd-tracic (Bibikov-Zbenovîci 1985, 198 ; Zbenovici 1989. 70) sau din 
zona Munţilor Banatului (Ryndina 1909, 32—33). Analizele spectrale alo obiectelor 
de cupru din componenţa depozitului indică cinci grupe de elemenie chimice 
(Cernyh 1978 a, 84—86, tab. II/4 si II/5). Pe numărul de piese ele se prezintă 
astfe l: gr. I. 5 (5%), gr. II. 40 (40%). gr. III, 16 (16%). gr. IV . 0 (0%). gr. V. 34 
(34%) (Ibidem, 84. tab. II/4 şi II/5). S-a stabilit astfel că, din totalul de 444 de 
piese de cupru ale depozitului, un număr de 40 sunt din grupa chimică II (egală 
cu grupa chimică E00, din SAM  2,'J —  caracteristică în proporţie de 70—72%, 
pentru piesele de cupru din România şi Ungaria) (ibidem , 85). Aceste obiecte 
pot fi puse in relaţie cu o sursă de cupru din Transilvania.

34 Junghans-Sangmelster-Sehroder 1968, passim.
a  In depozitul de la Cărbuna sunt două lame de cupru destinate obţinerii 

mărgelelor (liyndina 1969, 29, Xig. 9/7— 8) ;  la Târpeşli, in nivelul Cucuteni A 2— 
A  -, s-au găsit câteva bucăţi de ..sârmă" de cupru, un fel de rezervă de mate
rial, pregătite pentru obţinerea unor obiecte mărunte sau pentru anumite orna
mente (Marinescu-Bîlcu 1981, 57 fig. 199/20; 198/1 ; 199/14) ; din aşezarea Cucu- 
texvi A  3 de la Hăbăşeşti, provine o bucată de cupru care reprezintă un fragment 
de metal brut. probabil, dintr-o „turtă“ de metal tDiunitrescu şi colab.. 
1954, 271, fig. 29/3), tot de aici ar proveni, după uni: cercetători, câteva creuzete 
mici îin lut ars (Greeves 1975, 158) dar care sunt. de fapt, vase miniaturale 
(Dumitrescu şi colab- 1954, 385, pl. C X I) : in nivelul Cucuteni A  — B 2, de la 
Traian — Dealul Fântânilor, s-a descoperit un fragment ceramic de tip C, ars 
secundar, cu urme de cupru topit pătruns în porii vasului şi un grăunte de cupru 
intr-un ciob de vas (Dumitrescu 1961, 92, 100); din tell-ul de la Poduri-Dealul 
Ghindaru, din nivelul Cucuteni B, provine un creuzet folosit, probabil, pentru 
topirea metalului (Monah —  Cucoş —  Popovici —  Antonescu 1982,9 — 10 ; Monah
— Cucoş 1985, 131, nr. 794 ; în interiorul creuzetului nu au fost remarcate urme 
de metal —  informaţie amabilă D. Monah) ; la Saratu-Monteore, punctul Cetă- 
ţuia, ir.tr-o pi o apă din nivelul Cucuteni B, in care fuieseră aruncate resturi de 
la cuptoare, s-au găsit grăunţe de metal, dispersate de la topire (Nestor 1955, 10) ; 
în aşezarea de la Polivanov Iar I I I  —  din etapa a doua a culturii Tripolie m ij
locie - -  Bl (Cucuteni A 3), intr-o locuinţă au fost descoperite, împreună, resturi 
metalice de prelucrare a cuprului, obiecte terminate şi neterminate, un număr 
de gresii folosite la finisare, o unealtă de meşteşugar (Greeves 1975, 158 ; Eneolit 
SSSR 1982, 197 ; Sorokin 1994, 47); în aşezarea de la Ruseştii Noi I la, in n ive
lul din etapa a doua a culturii Tripolie m ijlocie —  B l (Cucuteni A  3) este docu
mentată prelucrarea cuprului (Eneolit SSSR 1982, 197) ; la Nezvisko II, din nive
lul etapei a patra a perioadei Tripolie m ijlocie —  Bl (Cucuteni A  4) au fost găsite
câteva bucăţi topite de ligou de cupru (Greeves 1975. 158 ; Movşa 1985. 209 : 
Eneolit SSSR 1982, 200, iar pentru datarea aşezării p. 199, harta 5, pl. 9 ); în 
staţiunea Brânzeni V III  —  „La Sâece“ (rn. Edineţ. R. Moldova), care dateaza din 
cultura Cucuteni B, pe 'fundul unei gropi s-au găsiW: trei fragmente de la un 
creuzet de argilă — cu pereţii groşi de la 15 la 18 mm, calcinaţi şi cu urme verzi 
provenite de la oxidarea cuprului —  un bloc de zgură metalică (care păstra 
urmele curburii de la contactul cu peretele creuzetului, lucru care a permis sa 
fie calculat diametrul aproape de fund al creuzetului de 45— 47 cm iar —  luun- 
du-se ca punct de plecare volumul aproximativ al cuprului topit şi densitatea
sa — s-a obţinut o greutate in jur de 40—45 kg) şi un ciocan de minier (Marke-
vici 1996, 210). Aceste descoperiri sunt dovada indiscutabilă că, în staţiunea de 
la Brânzeni V III, a fiinţat un atelier pentru topirea şi turnarea cuprului, impor
tat din Carpaţi, Dobrogea sau din Rodopi (Ib idem , 211 — aici şi rezultatele anali
zelor blocului de zgură şi ale fragmentelor de creuzet).

pohene de către meşteşugari profesionişti, care au stăpânit tehnologii 
avansate, atât mecanice —  forjarea la rece şi la cald. martelarea figu 
rativă (baterea cuprului în tipare speciale, pe nicovale specia le ):te, călirea, 
şlefuirea, folosirea nicovalelor şânţuite pentru obţinerea de sârmă de 
cupru37 —  cât şi a procedeelor de reducere, topire şi turnare (vezi 
anexa 2).

în  arealul culturii Cucuteni —  Tripo lie  sunt cunoscute, până acum, 
un număr de 84 de topoare de cupru incluse în categoriile următoare : 
A . topoare-ciocan ; B. topoare de formă m ixtă (care fac trecerea de la 
topoarele-ciocan la cele cu două braţe dispuse în cruce) ; C. topoare-târ- 
năcop ; D. topoare-pic ; E. topoare-ciocan şi târnăcop care nu mai pot 
fi determinate tipologic ; F. fragm ente de topoare care nu mai pot fi 
clasificate (anexa 1. menţionăm că petru această clasificare tipologică 
ne-am folosit de lucrarea d-lui Alexandru Vulpe (Vulpe, 1975).

Din categoria topoarelor-ciocan de tip Plocnik fac parte cinci exem
plare (anexa 1, nr. 1— 5) descoperite în arealul culturii în discuţie 
(harta 1).

Cronologic, ele datează din faza de tranziţie de la Tripo lie  A  la 
etapa Tripolie B I (depozitul de la Cărbuna) şi se adm ite contempora
neitatea lor. parţială cu topoarele-ciocan de tip Vidra

Toporul de la Probota a fost obţinut prin turnare şi prelucrat apoi 
cu-ciocanul39 dar, aşa cum s-a constatat, nu are un început de manşon.

Analiza asectralâ a toporului de Ia Dragomireşti indică : Snj^-0,05, 
A g  0,034 »

Topoarele-ciocan de tip V idra sunt în număr de 7 exemplare, unele 
dintre ele fiind descoperite în condiţii stratigrafice sigure şi sunt datate 
in fazele Cucuteni A *  An (anexa 1, lista 2, nr. 6— 12 ; harta 1).

în ceea ce priveşte modul de obţinere al acestor piese, ştim că topo
rul de la Mărgineni a fost turnat prin metoda .,ă cire  pp.rdue“ /*1, topo
rul de la Berezovska. analizat metalografic, indică acelaşi procedeu de 
realizare, fiind supus apoi unei prelucrări suplimentare, pentru înde
părtarea defectelor de la turnare, iar lama a fost călită Exemplarul 
de la Lupeşti are pe braţul vertical o urmă asemănătoare unei „cusături11 
de la turnare /‘:t, fiind realizat, după opinia noastră, cu ajutorul unui

x  Movşa 1985, 208.
® Greeves 1975, 157.
36 Vulpe 1973, 225 ; idem 1976, KO— 141. In depozitul de la Dragoman „Sliv- 

nica“ , reg. Sofia, Bulgaria sunt, aşa cum precizează ultimele date, trei topoare
—  ciocan de tip PloCnik (Todorova 1981, 35, 30, nr. 93, 94, pl. 6/93, 94 — din 
varianta A — şi nr. 100, pl. 6/100 — Jdln varianta B —  acosta din armă fiind 
situai tipologic. după forma sa, intre varianta A  a lipului PloOnik şi varianta
C- a lipului Vidra şi cu tipul Codor). Pentru datarea şi răspândire i topoarelor de
tip PloC-nik, vezi Vulpe 1975. 14, 20, 21.

35 Berciu 1939 — 1942, 55. Pieva se găseşte în prezent, la Muzeul Bucovinei
(nr inv. B/fi45).

M Junghans — Sangmeister — Schroder 1968, analiza nr. 8830.
41 M nan :<i66. 31, nr. 1 . Dacă analiza nutalografică va confirma această

presupunere, ; lunci topor j l  de tip Vidra de Îs Mărgineni va îi cel mai vechi
exemplar realizat prin aceasta tehnolopie tn cuitura Cucuteni, f a ' j  A  2

Zbenovici i969, 138, nr. i , Comsa 1983, 28
Jlbenovlei 1969, 138, nr 1 Comsa 1983, 28.

<- Popuşoi 1<79, 301.
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tipar, bravura respectivă fiind  probabil rezultatul unei centrări ne
atente a formelor.

Analiza spectrală a -toporului de la Reci indică urme de A g  v\ ele
ment chimic caracteristic pentru cca mai mare parte a topoarelor cruci
form e sau pentru o serie de alte tipuri de topoare-ciocan descoperite 
pe teritoriul României şi care au fost supuse unor astfel de analize ",5. 
Această constatare este un argument important pentru a susţine, aşa 
cum s-a rem arcat/,G, că piesa de la Reci a fost realizată într-un atelier 
amplasat în zona de sud-est a Transilvaniei, unde s-a prelucrat cuprul 
local. Exemplarul respectiv a fost obţinut, probabil, după un model, sau 
prototip, ajuns aici din aria culturii Gumelniţa.

Două topoare —  rămase până acum ca unicate în aria culturii Cu
cuteni — , Tripolie —  au fost descoperite la Fâstâci şi Brad, (anexa 1. 
lista 3. nr. 13, şi lista 4 nr. 14 ; harta 1). Primul exemplar formează tipul 
Fâstâci iar celălalt varianta Brad a tipului Varna '*8. Am bele piese au 
fo?t confecţionate, aşa cum s^a demonstrat pe baza form ei lor, în ateliere 
locale prin metoda tu rnării50.

Din seria topoarelor cu braţul-ciocan cilindric în arealul culturii 
Cucuteni s-a descoperit un singur exem plar de tip Coka. Această piesă 
a fost găsită întâmplător la Pădureni (fost Beşineu) (anexa 1, lista 4 a, 
nr. 14 a).

Timpul de apariţie şi de răspândire al topoarelor-ciocan de tip Coka 
este contemporan cu al topoarelor-ciocan de tip Ploânik, aşa cum s-a 
constatat prin descoperirile efectuate în cim itirul culturii Tiszapolgâr 
târzie de la T ib ava r,Cto (Slovacia). în zona culturii Cucuteni, acest tip de 
topor poate să fi apărut, probabil, din faza A v

Un topor-ciocan de tip Handlova l-am inclus pe lista cu descoperiri 
din arealul culturii în discuţie, fără a avea însă certitudinea că ar putea 
aparţine acesteia (anexa 1. lista 5, nr. 15 : harta 1). Relaţia lui cu to
poarele de acest tip descoperite în Slovacia 51 este indiscutabilă. Această 
piesă, descoperită la Korsev, a fost turnată, fiind realizată rău şi ne
terminată 52.

M Junj'luns — Sangim i .er - Schroder l)GL' analiza nr. şti-19.
15 I I  idem, passim.
4S Popovici 5P83, l-l— ir>.
4'‘ Coman 1981, 151— 15i* D.upîi o altă opinie, toporul este ori o var:a:itâ a

tipului Varna ori o variantă a tipului Brac! (Ursachi 1900, 337. 358), Trebuie
avută iu vedere şi relaţia cu topoarele — pic (Pichejăxtej di.i Bulgar-a (v-vi 
Todorova Î f 8;. 50, nr. 199, :\>0. ;.t JP/199, 200).

4'; U.’ fnch: îî'GO, 346. O ay i acelaşi autor, exemplarul resoeo:lv uoate forma,
considerat o llr ie  d ir e c i  J j  evoluţie din tipu! Vidra, tipui Bra.l ru varianta 
Ftâvt,âcj (ih idem , 358). Parţial, după noi, el se aseamănă şi cu tipul Devii ja — 
Varna (vezi Todorova 1981, 41, nr. 146, pl. 10/146).

43 Ursach: 1990, 3-16, 358.
5:’ Coman ?981, 151— 152 ; Ursachi 1990, 338, nr. 4.
“ a. Vulpe J959. 269; idem 1975, 32—33; Schubert 1905, 284 : Novotnâ 1970, 

20, 21, nr. 80, 81 : Todorova 1981, 40 —  aici, pentru datarea topoarelor-ciocan 
de tip Coka—Varna.

31 Novotnă 1970, 23—24, nr. 94— 104. pl. 5/99— 101 ; 6/102— 103 ; Vulpe 1975, 
29, nota 25. Topoarele de tip Handlova sunt contemporane şi asemănătoare cu 
tipul Meztfkerszte? iar acestea din urmă s-au găsit în depozite împreună cu topoare 
de lip Jâszladâny, fiind puse în relaţie cu civilizaţia Bodrogkoresztur (Novotnâ
1970, 24 şi nota 67 — depozitul de la Hâjduhadhăz ; Vulpe 1975, nr. 61, 65. 67 — 
depozitele de la Sfârnaş, Tarcea şi Ciubanca).

Sulimirski 1961, 93, nr. 4.
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în  zona culturii Cucuteni —  Tripolie nu se găsesc şi unele tipuri de 
topoare-ciocan răspândite în arealul unor culturi vecine şi contempo
rane Acest lucru ni se pare nefiresc în condiţiile existenţei schimbu
rilor de produse şi cu astfel de piese dar, în acelaşi timp, el poate fi 
considerat ca un argument important, alături de altele, care să susţină 
ipoteza existenţei unei zone metalurgice cucuteniană —  tripoliană, sau a 
unui centru de producţie carpatic (sud-estul Transilvaniei) delimitat, în 
mod artificial, de celelalte din jur.

Form ele m ixte de topoare, care fac trecerea de la lipul Vidra la 
form ele cele mai simple ale topoarelor cruciforme (tipul Ariuşd) 5\ sunt 
prezente în această cultură prin 3 exemplare (anexa 1, lista 6, nr. 16— 18). 
Ele sunt răspândite (harta 2) in zona în care s-a format tipul Ariuşd 
al topoarelor-tâmăcop

Referitor la tehnologiile de obţinere ale acestor topoare sunt puţine 
informaţii. în acest sens, se arată că toporul de la Bereşti a fost tur
nat iar exemplarul de la Drăguşeni a fost realizat prin aceeaşi tehnică 
cu ajutorul unui tipar m onova lv57. Analiza spectrală a toporului de la 
Mugeni indică urme de Ag şi de Fe •’8.

Topoarele m ixte sunt datate în fazele A 3 (Bereşti), Ar, cu form e de 
tranziţie spre A — B (Drăguşeni) şi A — B, B (Mugeni) ale culturii Cucuteni 
(anexa 1, lista 6). Această datare presupune o contemporaneitate parţială 
cu tipul Ariuşd, dar nu şi cu tipul Jâszladâny59 (Mugeni).

53 De exemplu : tipul Codor. tipul Crestur, tipul Holie. tipul Szâkely şi Nâdud- 
var (un topor-ciocan. ' de acest tip, descoperit la Araci, com. Vâlcele, jud. 
Covusna. s-a găsit in apropierea unui mormânt cu cista, care aparţine culturii 
S<hneckenberg şi, probabil, este din această cultură; Szdkely 1935, 84!, fig. 1/2; 
10/1 : idem 1967. 329 ; Vulpe 1975, 27. nr. -14. pl. 5/44). tipul Agnita (Vulpe 1975, 
23— 28). Depozitul format din zece topoare de tip Agnita — lin care s-a păs
trat unul •— descoperii, la Glleorgheni, jud. Harghita (Roska '.912 a. 101. nr. 13,
fig. 126 ; idem 1942 b, 36, nr. 65, fig. 32; Vulpe l9 o . 28. nr. 53. p!. 6/53) a fost 
pus in legătură cu exploatarea cuprului la Bălan tBerciu 193') — 1942. 4 )) insă, 
este puţin probabil să fie atribuit culturii Cucuteni. De asemenea, tipurile . Mezo- 
keresztes (toporul — ciocan, de acest tip descoperit Ia Bahn?tc (?). com. Vinti- 
Ic&sn, jud V.aucea, in condiţii necunoscute — Vulpe 19«C, 3>i, nr. 72,B - nu 
prezima o v ^ ra n ţâ  asupra locului şi contextului descoperirii), ‘ a n , î?iria Cer
neşti i'/.ilpe 19V5; 29—32) nu apar in cultura aflată în d.scuţio

-S| lu d o r 1972. 26 ; Vulpe 1973. 226; idem 1975, 33—35. După o altă opinie 
topoarele cruciforme sunt instrumente specifice fără forme intermediare Intre ele 
şi toQoarele-i ioean de tip Vidra ; în acelaşi timp, dezvoltarea topoarelor de tip 
Ariuşd nu se contestă, existând forme intermediare între acestea şi topoarele tipu
lui Jâszladâny (Dimitrov 1993, 148). ,

r»5 Vulpe 1973, 226. Zona de sud a Transilvaniei (cursul superior al râului
Olt) este delimitată ca centru de producţie al topoarelor cruciforme dc tip Ariuşd ; 
aici eie au fost create şi de aici începe răspândirea lor către nord, sud şi fud- 
vest (Dimitrov 1993, 150 şi harta 2. 1).

55 Dragomir 1979, 594.
Crâşmaru 1971. Referitor la această piesă nu ştim exact dacă braţul opus

tăişului vertical a fost obţinut in forma literei T  ori prin turnare (idem 1977, 24)
ori prin ciocănire (idem 1971, 480).

M Junghans-Sangmeister-Schroder 1968, analiza nr. 9006.
09 Dacă luăm in consideraţie faptul că aşezarea de la Mugeni este o inter

ferenţă intre cultura Tiszapolgâr târzie în evoluţie spre cultura Bodrogkrezstur şi
cultura Ariuşd-Cucuteni AB şi B (Ferenczi-Ferenczi 1975, 45—67), ceea ce ni se
pare a fi imposibil cu etapa Cucuteni B — mai mult dacă am adăuga ceramica
Coţofeni (Schneekenberg ?) din acelaşi nivel (?) —  atunci, după opinia noastră,
piesa a fost realizată probabil în etapa Cucuteni A  4 sau începutul Cucuteni A
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Tipul Ariuşd a l topoarelor cruciforme este documentat în cultura 
Cucuteni —  Tripo lie  prin 12 piese (anexa 1, lista 7, nr. 19— 30 ; harta 2).

Tim pul de apariţie a l acestor topoare de formă simplă, fără man
şon la gaura pentru coadă, nu a  fost fix a t încă cu cea mai mare precizie. 
Câteva dintre ele sunt probabil din faza Cucuteni A  (anexa 1, nr. 19, 21,
25, 29, 30). După opinia noastră, nu este exclus ca topoarele tipului 
Ariuşd să f i  fost produse şi în etapele Cucuteni A — B, sau chiar B, în 
paralel cu topoarele-tâmăcop de tip Jâszladâny,i0.

In form aţiile privind modul de realizare a l acestor piese sunt puţine. 
In acest sens se arată că toporul de la Floreşti a fost turnat şi apoi pre
lucrat prin ciocănire repetată, modificându-i-se forma iniţială 01, ia r piesa 
„M oldova de Sud“ s-a obţinut prin turnare02. Exem plarele de la Bol’Sie 
Zales’e şi Gonorivka, analizate metalografic, au fost realizate prin tur
narea cuprului într-un tipar b ivalv cu o tijă montată, fiind ulterior 
prelucrate prin forjare termică 63.

Analiza spectrală a toporului de 1a Floreşti specifică existenţa unor 
urme de A g Wa, ceea ce presupune o sursă de cupru din Transilvania,

Topoarele tipului Ariuşd sunt răspândite, în general, în aria eultux*ii 
în discuţie (sud-estul Transilvaniei, Moldova, vestul Ucrainei ; harta 2). 
Fără a avea suficiente dovezi pentru a susţine o astfel de ipoteză, noi 
presupunem că asemenea piese au fost produse şi în  nordul culturii în 
discuţie (nord-estul României, vestul Ucrainei), bazându-ne afirm aţia şi 
pe amplasarea toporului m ixt de 1a Drăguşeni.

O piesă deosebită prin forma sa este toporul de la Verem je (anexa 1, 
lista 11, nr. 73), care are în  locul târnăcopului (Hacken) un braţ pic 
(Pickelarm ) şi se aseamănă cu tipul Ariuşd M. După compoziţia metalului 
şi analogii, această piesă provine din Caucaz ®».

Topoarele-tâmăcop de tip Jâszladâny sunt reprezentate în aria cul
turii Cucuteni —  Tripolie prin 31 de piese (anexa 1, lista 8, nr. 31— 61 ; 
harta 3), din care 4 sunt din varianta Orşova, 3 din varianta Petreşli,
12 din varianta Brad, 6 din categoria form elor speciale şi 6 din variante 
nedeterminate.

Datţarea acestor topoare este precizată de contextul unor descoperiri 
stratigrafice clare (anexa 1, nr. 39, 43, 48) in fazele Cucuteni A — B şi B 
(respectiv Tripo lie  B  ÎI, I— C I).

Tehnologiile de obţinere a le acestor topoare demonstrează înaltul 
profesionalism al meşteşugarilor care au stăpânit cunoştinţe avansate

B 1, ceea ce ar fi în concordanţii cu datările .şi sincronismele stabilite (Dumi
trescu 1968, 35—50 ; idem 1981, 23—35 ; Roman 1981, 21— 29 ; I^azarovici 1983, 
3— 13).

00 Toporul de la Leţ, care este o descoperire întâmplătoare, a fost pus in 
relaţie cu aşezarea Cucuteni B de aici (Szekely 19(37, 330: ve/i şi anexa i, lista
7 nr. 27). Semnificativă este descoperirea a două topoare — târnăcop de tip Ariuşd, 
împreună cu şase topoare —  târnăcop de tip Jâszladâny (alte patru topoare fiind
pierdute). In depozitul de la Plakuder, Bulgaria (Todorova 1981, 18, -15, 46, nr.
160.161. 165— 170, pl. 11/160.161 : 12/165— 168; 1^/169— 170) ; acest lucru este un 
argument important in sprijinul ipotezei formulate.

n Klorescu 1954, 595—596.
c  Dragomir 1978, 591, nr. 1.
53 Zbenovici 1969, 139, nr. 2 şi 5.

Junghans-Sangmeister-Schroder 1968, analiza nr. 8796.
«  Vulpe 1975. 36.
«  Passek 1949, 130 ; Eneolit SSSR 1982, 207.

1S6

de metalurgie a cuprului (vezi şi anexa 2). Topoarele de la Sărata —  Bis
triţa 65 şi T r ife ş t i67 au fost turnate în tipare bivalve, ambele conservând 
bavurile rămase de la centrarea incorectă a formelor, păstrează asperi
tăţile şi o încercare de finisare (Sărata —  Bistriţa). In cazul toporului 
de la Bistriţa (Viişoara) s-a presupus utilizarea unui tipar monovalv, 
perttru obţinerea lu i68. Analiza spectrală a  acestei piese semnalează 
urme de A g 09 şi putem presupune o sursă de cupru transilvăneană. 
Topoarele de la  Podolenii de Jos"°, „M oldova" 71 şi P lăvălari (vezi 
anexa 2) au fost confecţionate prin metoda ,,d cire pcrdue“ .

Piesele de la RyngaC7Î şi Tatariska 73, analizate metalografic, au fost 
turnate într-un tipar cu t i;a montată, fiind apoi prelucrate prin foriare 
termică pentru îndeDărtavea greşelilor de la turnare. într-un tipar închis 
fsnu o turnare cu formă oierdută) a  fost realizat tonorul de la Brân
zeni ~f'. iar exemnlarul de la Moeciu 75 s-a obtinut cu aiutorul unui tioar 
btvalv. conservând bavuri si porozităti. Todoi'uI de la Cătina a fost lu
crat cu dalta (urmele acesteia s-au identificat pe laturile arcuite si la 
exteriorul tubului de înrnânusare^ iar gaura pentru coadă a fost per
forată printr-un procedeu iden tic76 (?).

Semne sau „m ărci" de atelier, ori de meştesuear. se află pe tonoarele 
fio la Floreşti (zece si. resnectiv. nouă cercuri) 77 iar pe toporul de la 
Cătina se găsesc două a lveo le (..mărci") cu centrul în ă lţa t78.

Analiza snectrală a toporului de la Cătina arată urme de A g 79 $i 
aceasta duce sore o sursă transilvăneană de cupru, iar piesa de la Slo
bozia (Bogdăneşti) w face parte din grupa chimică N  (cupru pur), ceea ce 
presupune ori o relaţie cu o zonă bogată în astfel de metal (nord-estul 
Iugoslaviei, ori Banat : harta 1) sau. la fel, nu se poate exclude folosirea 
unor zăcăminte locale (Sândominic —  Bălan).

66 Monah 1086, 33—34.
67 Cucos 19P2 a, 200
*  Monah 1969. 33]
m Junphans-Sangrneisţer-Şchroder 1968. analiza Tir. Ş83l.
78 'Moriah-Iconomu 1993. 275, nr. 1.

‘ rhiăc.m. 275—276. nr. 2.
' ' 73 Zbenovici 1969. 139, nr. 4.

‘ '• rs rbiâcm ; 138—13?. nr. 3. ’
171 Markevici 19P1, 104.

Costcia-Cbsrlet 1989. 5 - « .  ’
~c Nestor 1938, 136. După opinia noastră asemenea operaţii mecanice — des

tul de complicate pentru confecţionarea unor topoare cu două braţe dispuse in 
cruc-o — nu pot fi excluse dar. aşa cum menţiona autorul publicării piesei in dis
cuţie'. faţa superioară a toporului este convexă iar cea inferioară este plată ( Ib i
dem). formă obţinută prin turnarea metalului Intr-un tipar deschis, fiind prelu
crată ulterior mecanic.

77 Vulpe 1975. 43 : Comsa 1980. 213.
Nestor 1938. 136.

70 Junghans — Sangmeister —  Schroder, analiza nr. 8712.
80 Ibidem, analiza nr. 8797. Centrul de producţie al metalului din grupa chi

mică N  poate fi dispus Sn zona cursului superior al Dunării (zona Bor-Maidanpec ;
cf. D im itrov 1993. il47, 149, harta 3.1 şi 2.2) ; este posibil însă ca topoarele din
regiunea Prut-Nislru. incluse în această grupă chimică, să fi fost produse local
(Ibidem, 149).
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Analiza spectrală a toporului din depozitul de !a Horodniţa re lie 
fează următoarea com poziţie : As urme, Ag. 0,5, N i 0,045, Au-f- 81, iar 
acest lucru presupune utilizarea unui zăcământ de cupru cu o concen
traţie mai săracă. Topoarele de la V ozilov şi G erm ak ivka  (analizele spec
trale indică un conţinut de Ag, Bi, An, Si, Pb. urme de A g  la primul
şi urme de Zn la al doilea) 83 au fost produse dintr-o sursă de metal 
din zonă.

Topoarele-târnăcop de tip Jâszladâny, varianta Bradu, sunt legate 
de cultura Cucuteni83, fiind răspândite, in general, in sud-estul Tran
silvaniei şi in zona dintre Carpaţi şi Nistru (estul şi nord-estul României, 
R. Moldova, vestul Ucrainei ; harta 3). Se presupune că aceste topoare 
au fost produse in ateliere cucuteniene-tripoliene.

După compoziţia chimică a unor obiecte de cupru, d iferite tipologic,
s-a form ulat ipoteza existenţei unui zăcământ m etalifer din sud-estul
Transilvaniei, caracterizai prin prezenţa următoarelor elemente chimice :
As, Ag. Sn, Pb, Ni, Bi şi. uneori. Sb, şi care a fost exploatat din fazele 
Cucuteni A — B şi B

1 Cu toate că nu dispunem de dovezi concludente (analize pe eşan
tioane de minereu), putem presupune, cu titlu de ipoteză, că un astfel 
de zăcământ —  amplasat în partea de nord-est a României (Bucovina)
—  să fi  fost exploatat din faza Cucuteni B Ki.

Seria topoarelor-târnăcop se încheie în această cultură cu exem 
plarele tipului Târgu Ocna. Noi includem aici 10 piese de acest tip 
(Anexa 1. lista 9. nr. 02— 71 ; Harta 4). Referitor la tehnicile de reali
zare a acestor piese, dispunem de puţine informaţii.

Toporul de la Piatra Şoimului (fost Calu) are porozităţi pe supra
faţă, rezultate probabil de la turnarea metalului in t ip a r80, piesa de

81 Junghans-Sangmeister-Schroder 1968. analiza nr. 5683: celelalte analize 
spectrale ale pieselor de cupru din acest depozit (an. nr. 5G84, As 1.47, Ag < 0,01, 
Ni < 0.01, Fe urme — pumnal : an. nr. 5685, As 0.13. Ag urmej Ni 0.026, Fn urme
— verigă ; an. nr. 5686 — As 0.11, Ni 0 031—verigă : an. nr. 5687 — As 1.5i. Ag 
urme. N i 0.046, Fo* urme perlă : 5688 — As 1.68. A r  {0.01. Ni 0 044.
Fe 4- -perlă ; an. nr. 5689 — As 1.4, Ag 0.01. Ni 0.046 -perlă) 'Ib idem ), indică un 
conţinut de arsen care variază Intre minim 0.11 şi maxim 1.68 si cantităţi de Ag 
si Ni ; aceste obiecte pot fi încadrate in grupa metalică As 1. stabilită pentru 
topoarele cruciforme — care conţin mai mult de 0,50/n As şi cantităţi de Ag si 
Ni — ceea ce presupune prezenţa bronzului arsenical (Dimitrov 1993, 148, 149, 
tab. 1, harta 3.3). Analiza spectrală a toporului plat din acest depozit (Junghans- 
Sangmeister-Schroder 1968, an. nr. 5682 — Ag 0.01. N i 0.02) este diferită de 
celelalte piese.

K  Suliniirski 1961, 93. Amintim, de asemenea, şi analizele spectrale a două 
fopoare-târnăcop de la  Odorheiul Secuiesc, fără a putea preciza c.'.r; este pentru 
fiecare exempiar (anexa 1, nr. 34, Muzeul Gluj, inv. 180 (?) şi nr. 65, fost la 
Muzeul Cluj, acum la Muzeul Naţional de Istorie. Bucureşti, inv. 2161). analiza nr. 
9004 — A g  urme. Fe urm e: analiza nr. 8896 — As 0.85, Ag <001, Ni urme
(Junghans-Sangmeister-Schroder 1968).

83 Vulpe 1975, 48.
84 Popovicl 1983, 10— 11.

85 Până acum. In zona judeţului Suceava nu au fost semnalate aşezări din
etapa Cucuteni A —B (in afara celei dc la Preuteşti).

te Matasă 1964, 24, nota 12.
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la Cimişlia are tubul turnat odată cu corpul s‘  iar exemplarul ..Buco
vina'1 (?) s-a obţinut prin turnarea cuprului :ntr-un tipar b iva lv *3.

Din punct de vedere cronologic topoarele tipului Târgu Ocna sunt 
datate in etapele Cucuteni B (respectiv Tripolie C I) şi Usatovo (T ri
polie C II ) (anexa 1, lista 9, nr. 68— 70 ; 65— 66) iar contemporaneitatea
lor cu tipul Jâszladâny nu este exclusă 89.

Analiza spectrală a 'toporului de Li Piatra Şoimului arată că el 
conţine A g  urme, N i u rm e*1, iar piesa de la Sândomnic (care conţine : 
Sn urme, Pb 0.03, As urme, Sb urme. A g  0.01, N i 0.03, Fe+ ) 91 a fost 
confecţionată dintr-o sursă de metal mai săracă. Topoarele de la Târgu 
Ocna, după rezultatele analizelor spectrale92, au fost puse în relaţie cu 
un centru de producţie din sud-estul Transilvaniei, sau din zona sub
carpatică a Moldovei, ca zone bogate în antim oniu93. După opinia 
noastră s-au folosit, probabil, două zăcăminte diferite după compoziţia 
chimică (exemplu piesa de la Piatra Şoimului şi, respectiv, cele de la 
Târgu-Ocna), amplasate in sud-estul Transilvaniei.

Piesa de la Crizbav (Anexa 1, lista 11, nr. 74 ; Harta 4) reprezintă, 
după noi, o formă mixtă între un târnăcop-pic şi un topor-târnăcop de 
tip Târgu Ocna, având un braţ târnăcop (Hackenarm), un braţ pic (Pic- 
kelarm) şi un manşon tubular caracteristic tipului Târgu Ocna.

Fragmentul de topor de la Cucuteni (Anexa 1, lista 10, nr. 72) poate 
fi atribuit probabil tipului Târgu O cna9'*. Amafliza lui chimică (conţine: 
As 0,59%, Fe 0.05%, Pb urme, S urme, Si urme, Cu 99% —  total =  
99.73% ) 95 îl include în seria bronzurilor arsenicalc. Fragmentul de tăiş 
de topor de la Sărata Monteoru (anexa 1. lista 13. nr. 83) conţine : Pb
urme, A g  0,01, N i urme, Fe u rm e96.

în concluzie, din această succintă analiză a prelucrării cuprului în 
cultura Cucuteni —  Tripolie, putem conchide următoarele :

1 Existenţa in aria acestei culturi a unor zăcăminte de cupru 
(native, mono şi polimetalice) care au fost exploatate in această peri
oadă de timp. Rămâne ca ele să fie  identificate şi cercetate.

2. Prelucrarea cuprului în unele aşezări cucuteniene-tripoliene este
demonstrată de descoperirile arheologice.

3 Folosirea unor tehnologii complexe de prelucrare a cuprului 
demonstrează existenţa unor „metalurgişti profesionişti-'' caro au pre
lucrat acest metal fie in „ateliere specializate" (Brânzeni V I I I )  fie  depla-

87 Berciu 1941— 1942. 345.
K  Inedit in colecţiile Muzeului Bucovinei (inv. B/63).
85 Vulpe 1975. 50—51.
35 Junghans-Sangmeister-Schroder 1968, analiza nr. 8832.
•* Ibidem. analiza nr. 8837 — As 0.8, A g  urme, N i < 0.01 . an. nr. 8838 — 

As 1 05, Ag < 0.01 ; an. nr. 8839 — As 1, A g  < 0.01, Bi urme. Prezenţa arseniu- 
lui in unele piese de tip Târgu Ocna presupune, aşa cum s-a constatat, o intro
ducere intenţionată a acestuia pentru ameliorarea caracteristicilor mecanice ale 
cuprului, ohţinându-se astfel bronzul arsenical (Dimitrov 1993, 118 : vezi şi supra 
nota 81). Zona Olt-Siret (sud-estul Transilvaniei, şi subcarpatică a MoMovei) a 
fost presupusa ca regiune de creaţie a aliajului cuprului cu .irsoniu {Ibidem, 151).

33 D im itrov 1993, 151 şi harta 2.5. In zona subcarpatică de sud a Moldovei 
nu se găsesc, din câte cunoaştem, zăcăminte cuprifere.

-;l Vulpe 1975, 51. nr. 234.
16 Schmidt 1932, 125, analiza nr. 2.
08 Juiiglians-Sangmeister-Schroder 1968, analiza nr. 8542.
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sându-se in aşezări (meşteşugari itineranţi). Până în prezent lipsesc 
dovezile care să ateste şi categoria minerilor.

4. Existenţa unor schimburi economice cu obiecte din aramă atât 
in interiorul culturii în discuţie cât şi cu comunităţile runor culturi 
vecine. Putem presupune şi'existenţă categoriei comercianţilor (aşa cum
o demonstrează unele depozite de topoare : Ryngac, Conţeşti, probabil 
Floreşti, Târgu Ocna).

5. Topoarele —  ciocan de tip Vidra, din zona culturii in cauză, pot 
f i  puse în relaţie atât cu zona metalurgică balcanică (cultura Karanovo 
V I —  GUmelniţa), ceeă ce presupune sau importul de materie primă 
semifabricată sau de piese finite, cât şi o producţie locală (toporul de 
la Reci).

6. Toporul-ciocan de la Fâstâci şi cel din depozitul de la Brad pot 
f i  considerate ca fiind confecţionate in ateliere cucuteniene, însă rela
ţia lor cu civilizaţia Gumelniţa-Karanovo V I  nu poate fi exclusă.

7. Prezenţa form elor m ixte de topoare, ca forme intermediare 
între tipul Vidra şi tipul Ariuşd, confirmă ipoteza că acestea din urmă 
sunt o creaţie a zonei metalurgice carpatice (cursul superior al Oltului, 
Moldova).

G. Topoarele târnăcop de tip Jâszladâdany, varianta Brad şi dc 
tip Târgu Ocna sunt —  aşa cum o demonstrează gruparea lo r pe ambele 
părţi ale Carpaţilor Orientali —  produse ale zonei metalurgice carpa
tice (aproximativ pe aceeaşi zonă de răspândire a tipului Ariuşd).

9. Unele topoare de tip Târgu Ocna —  după compoziţia chimică —  
pot fi dovada celor mai vechi piese de acest fe l fabricate din aliaj (bron
zul arsenical).

10 In cadrul provinciei metalurgice balcano-carpalice (B K M P) fo r
mulată de E.N. Cernyh 97 se poate presupune, cu titlu dc ipoteză, exis
tenţa unei vetre ,metalurgice cucuteniană —  tripoliană. cu câteva centre 
de producţie.

Nu ne îndoim că o analiză generală a tuturor categoriilor de obiecte 
de cupru eneolitice de pe teritoriul ţării noastre va duce la rezultate 
m ult mai concludente. La aceste cercetări trebuie adăugate depistarea 
şi investigarea vechilor exploatări miniere, efectuarea de analize meta- 
lografice şi spectrale. SuiYtem convinşi că, discutând despre metalurgia 
cuprului in eneoliticuî din România, vom-spune mai puţin probabil-.' cu 
titlu de ipoteză, lipsesc dovezile. * . .......... .

91 Cernyh 1976, 181 şi urm. ; idem 1978 b, 175—176.
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Anexa 1. Lista descoperiilipi cu topoare de cupru din aria culturii
Cucuteni-Tripolie

A. Topoare-ciocan  

Lis^a 1. T ipu l P locnik

1. Cărbuna, R. Moldova. Topor-ciocan descoperii în depozitul din 
aşezarea culturii Tripolie —  pentru datare, conform nota 33.

(Sergeev 1963, 135. 137— 138. fig. 2 2 ; K leyn  1908. 17— 25 ; Ryndina 
1969, fig. 7,11: M arkevici 1973. 138, nr. 323. fig. 3516; Greeves 1975. 159, 
fig. 2 12 ; Eneolit SSSR 1982, 188, pl. LX  : LX II. nr. 50).

2. Dragom ireşti, jud. Neamţ. Descoperirre izolată ; topor-ciocan da
tat probabil in faza Cucuteni A.

(Căpitanu 1971, 437, nota 7 —  inclus in tipul Vidra : Vulpe 1975, 20, 
nr. 8. pl. 1/8 ; Comşa 1980, 208, nr. 5, fig. 3- 2 —  inclus in tipul P lo6nik ; 
idem 1983, 23, nr. 8 —  inclus in tipul Vidra ; idem 1987 b, p. 86 —  in
clus in tipul Vidra).

3. Probola, jud. Suceava. Topor-ciocan (fig . 8/1) descoperit întâm 
plător, provine probabil dintr-o aşezare Cucuteni.

(Ciurea 1931, 15— 16, fig. 10,4. idem 1933. 52. fig. 4 1: Berciu 1939 —  
1942, 55 —  inclus in grupa de securi-ciocane, varianta B ,̂ seria Probota- 
Balassagyarmat ; Driheaus 1952 — 1955. 6, lista 3 —  inclus in tipul Go- 
rica ; Vulpe 1075, 19, nr. 1. pl. 1/1 Comşa 1980. 210, nr. 1, fig. 3/1 ; 
Monah-Cucoş 1985, nr. 827 —  probabil să provină din punctul „M agazia" 
unde se află o aşezare cucuteniană. fază neprecizată)..

4. Rupea, jud. Brâşov. Topor-ciocan, descoperire singulară.
(Roska 1942 a, 138, nr. 267 ; idem 1942 b, nr. 94 ; Vulpe 1975. 20, nr.

10. pl. 1 10 ; Comşa 1980. 212. nr. 23. fig. 3'3). • • •■ • •;

5. Teleac, com. Feliceni, jud. Harghita. Topor-ciocan, descoperire 
singulară.

(Driehaus 1952— 1955, 6, lista 3 —  inclus in tipul Gorica ; Vulpe 
1975, 20, nr. 12, pl. 1/12 ; Comşa 1980, 213. nr. 24. pl. 3/4).

Lista 2. T ipu l Vidra.

6. Berezovska, rn. Gaivaron, reg. Kirovograd. R. Ucraina. Topor- 
ciocan descoperit in aşezarea din etapa a doua (Cucuteni A  3) a perioadei 
mijlocii a culturii Tripo lie  (Eneolit SSSR 1982. 196).
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(Zbenovici 3969, 138, nr. 3, fig. 1/1 ; 2/3 ; Vulpe 1975, 23, nota 13 : 
Comşa 1993 23— 24, 23, Eneolit SSSR 1932. 196, 197 tabelul LX ).

7. Boroşenii N o i, rn. Râşcani, R. Moldova. Topor-ciocan descoperit 
întâmplător.

(Informaţie amabilă I. Borziac şi V. Bikbaev, cărora le mulţumim şi 
pe această cale).

8. Cucuteni (satul Băiceni), jud. Iaşi. Topor-ciocan (fig. 8. 4) descoperit 
i:i aşezarea eponimă de pe „Cetăţuia", intr-o iocuinţă din faza Cucu- 
teni A  3.

(Petrescu-Dâmboviţa 1906, 23, fig. 7 ; G reeve6 1975, 159, fig. 2/14,
Vulpe 1975, 22, nr. 26, pl. 3 26 şi pl. 55, A  ; Comşa 1980, 210, nr. 10 c,
fig. 3 6 : idem 1983. 23, nr. 9, fig. 7 ; idem 1987 b, 86).

9. Lupeşti, jud. Vaslui. Topor-ciocan descoperit in aşezarea din punc
tul „La Stufărie", din faza Cucuteni A  (etapă neprecizată).

(Popuşoi 1979, 301— 302. fig  1 ; Coman 1980. 175, nr. X L II. 12, fig.
94 6 ; Comşa 1983, 22, nr. 6, fig. 6 ; idem 1987 b. 85).

10.Mărgineni, jud. Bacău. Topor-ciocan descoperit în aşezarea de pe 
„Cetăţuia" intr-o locuinţă-sanctuar datată in faza Cucuteni A  2.

(Monah 1978, 36, 40 ; idem 1986, 31— 32. nr. 1, fig  1 ; Comşa 1983, 23, 
nr. 7).

11. Cerchejcni. com. Suliţa, jud. Botoşani. Topor-ciocan descoperit 
întâmplător în punctul „Tăbliţa sau Movila la Fundul V ie i“ .

(Păunescu-Şadurschi-Chirica 1976, 247. nr. LV. 3 D. —  aici apare ca 
topor cu braţele in cruce).

12. Reci, jud. Covasna. Topor-ciocan descoperit in aşezarea de pe 
locul „T e lek “ . intr-o locuinţă din faza Cucuteni A.

(Szekely 1962. 328, fig. 4 1 : idem 1967, 329 ; Vulpe 1975, 22. nr. 24, 
pl. 2/24 ; Comşa 1980. 212. nr. 18, fig. 3/5 ; idem 1983, 22. nr. 5 : idem 
1987 b, 85 : Lazarovici 1983, 15, nr. 102 —  inclus in descoperirile din 
aria culturii Tiszapolgâr ; Monah-Cucoş 1985, 13H. nr. 876 : Ponovici 1993, 
14—15). . . .............................................

Lista 3. T ipu l Fâstâci.

' '13. Fâstâci, com. Deleşti. jud. Vaslui. Topor-ciocan (fig. 9 1 ) des
coperit în aşezarea culturii Cucuteni, probabil din faza A-B.

(Coman 1980, 109, nr. X X II. 14. fig. 95/1 : idem 1981, 151— 152, fig. 
1/1.2 ; Monah-Cucoş 1985, 95, nr. 4201.

Lista 4. T ipu l Varna, varianta Brad (sau tipul Brad).

14 Brad, com. Negri, jud. Bacău. Topor-ciocan. (fig . 9/2), descoperit 
într-un depozit găsit în apropierea unei locuinţe din cultura Cucuteni, 
faza A  4.
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(Ursachi 1990, 338, nr. 4. fig . 11; 12; —  inclus in grupa topoarelor 
cu braţele opuse ; idem 1992, 54, nr. 4, fig. 11 : 12).

Lista 4 a. Topoare cu braţul ciocan cilindric. T ipu l Coka

14 a. Pădureni (fost Beşineu), com. Moacşa, jud. Covasna. Topor- 
ciocan (fig. 1/2), descoperire singulară. Pe teritoriul satului Moacşa sunt 
semnalate : o aşezare ariuşdeanâ, fază neprecizată, în punctul „Bobâlna“ 
şi o altă aşezare cu niveluri de locuire din fazele Cucuteni A  şi A -B  în 
punctul „Maksahat" (cf. Monah-Cucoş, 1985, 120, nr. 671. 672).

Roska 1942 a, 244, nr. 47, fig. 303 ; Berciu 1939— 1942, 55 ; Popescu 
1944, 30 fig. 1/2 ; Vulpe 1959. 268— 270 şi nota 3, fig. 4/1 ; idem 1975,
31, nr. 73, pl. 10/73).

Lista 5. T ipu l Handlova

15. KorSev, reg. Ivano-Frankivsk, R. Ucraina. Topor-ciocan, (fig. 9 5) 
nu sunt precizări în legătură cu condiţiile descoperirii.

(Sulimirski 1961, 93, nr. 4 ; Zbenovici 1969. 137. fig. 1 9 : Vulpe 
1975, 29, nota 25 —  este inclus in acest tip).

B. Lista 6. Topoare de form ă m ixtă

16. Bereşti, jud. Galaţi. Topor mixt descoperit întâmplător în punctul 
„Dealul Bulgarului*1, unde se află o aşezare din cultura Cucuteni A  3.

(Dragom ir 1979. 593— 594, nr. 2, fig. 1/2 —  este apropiat de piesa de 
la Drăguşeni ; Monah-Cucoş, 1985, 61. nr. 86 —  pentru datarea aşezării).

17. Drăguşeni, jud. Botoşani. Topor m ixt descoperit în aşezarea de 
la „O strov“ , pe podeaua unei locuinţe din cultura Cucuteni A  4 (sfârşitul 
etapei) cu forme de tranziţie spre faza A -B .

(Crâşmaru 1971, 479— 483, fig. i ; idem 1977. 32— 34, fig. 15/1, l a ;  
Vulpe 1975, 34, nr. 82. pl. 11/82 : Greeves 1975i 159, fig. 2/15 ; Comşa 
1980, 210, nr. 12, fig. 3 7 ; Monah-Cucoş 1935, 91, nr. 374).

18. Mugeni, iud. Harghita. Topor m ixt (fig. 8 5) descoperit in aşe
zarea din punctul ,.Pegyvan“ ; in acest loc se află o interferenţă intre 
cultura Tiszapolâr târzie in evoluţie spre cultura Bodrogkeresztur şi cul- 
’-ura Ariuşd-Cuculeni A -B  ; de asemenea, în acelaşi strat.de cultură (?) şi 
fragmente ceramice Coţofeni (Schnekenberg ?) (Ferenczi —  Ferenczi 1975, 
55, pl. 11/10, pentru datarea aşezării, p. 45— 67 passim ; Schubert 1965, 
280, fig. 1 —  formează tipul Murgeni al topoarelor cu două tăişuri opuse ; 
Vulpe 1975, 53/54, nr. 81, pl. 11/81 ; Comşa 1980, 215/216, nr. 34. fig. 
7/1 —  aşezarea este cu un strat din faza Cucuteni A -B  ; Lazarovici 1983.
16, nr. 81 —  inclus pe lista descoperirilor din aria culturii Tiszapolgâr : 
Monah-Cucoş 1985. 122. nr. 690 —  aşezarea este din faza Cucuteni B iar 
piesa de tip Ariuşd).
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C. Topoare-turiiăcop (cu  două braţe dispuse în  cruce)

Lista 7. T ipu l Ariuşd.

19. Ariuşd, .jud. Braşov. Topor-tâm ăcop (fig. S/6) descoperit''în aşe
zare, probabil din stratul culturii Cucuteni A.

(Lâszlo 1914. 199: Roska 1942 b. nr. 50, Iig. 13; Drichaus 1952— 1955, 
1. 3, lista 5, fig. 1/5 ; Schubert 1965, 285 —  inclus in tipul Mugeni; Vul
pi? 1975, 35, nr. 84, pl. 11/84 — aici bibliograful şi discuţiile privind da
tarea toporului ; Comşa 1980, 211, nr. 16 d, fig. 3/13).

20. Bod. jud. Braşov. Topor-târnăcop. descoperire singulară (?).
(Roska 1942 a, 47/48, nr. 135 —  locul descoperirii Bod, iar la nr. 201

locul descoperirii este Braşov, punctul „Kronslădter W iesen“ ( =  „P o 
ienile Braşovene"), presupus de alţi autori ca locul descoperirii piesei : 
idem 1942 b, 30, nr. 31. 32 ; Vulpe 1975, 35/36. nr. 86, pl. 11/86 ; Comşa 
1980. 211, nr. 35 d. fig. 3/11).

21. Bodoc. jud. Covasna. Topor-târnăcop, descoperire singulară.
(Roska 1942a. 245, nr. 48. idem 1942 b, 50, nr. 151 ; Vulpe 1975,

36. nr. 92. pl. 3 2/92 ; Monah-Cucoş 1985, 65 nr. 123 —  pare să provină 
din aşezarea ariuşdeană. probabil din cultura Cucuteni A. din punctul 
„Pădurea Mestecenilor" - N\ iverdo").

2. „Regiunea Braşovului" (? ), ' Topor-târnăcop, alte informaţii 
lipsesc.

(Vulpe 1975. 36. nr. 91. pl. 12/91).

123. Boţfeie Zales’e \ rn. Kam ’janec —  Podil’s’kij. reg. Hmel’nickij, 
R. Ucraina. Topor-tâmăcop : modul de descoperire rămâne necunoscut.

Zbenovici i969, 138, nr. 2, fig . 1/7. 2/4 ; Vulpe 1975, 37, nota 33).
'

24. Davidivcy, reg. Cernivci (Cernăuţi), R. Ucraina. Topoi'-târnă- 
cop ; nu sunt date cu priv ire la  condiţiile descoperirii:

(Sulim irski' 1.961, 92. p l.-2/4: Zbenovici 1969, 137. 141, fig. 1/6;
. Vulpe 1975, 37,-nota 33).

25. Floreşti, com. Poieneşti, jud. Vaslui. Topor-târnăcop descope
rit întâmplător in 'punctu l „V am iţă ", unde se află  o aşezare Cucuteni 
A  si una Cucuteni B ; toporul este pus in relaţie cu faza A  a  culturii 
Cucuteni.

(Florescu 1954, 595— 598, fig. 1 : Vulpe 1975. 36, nr. 87, pl. 11/87 ; 
Coman 1980, 212— 213. nr. L II. 8, fig. 95/3 ; Comşa 1980, 208, fig. 3/8).

26. Gononvka, m . Novoselicija (Noua Suliţă), reg. Cernivci (Cer
năuţi), R. Ucraina, Descoperire singulară.

(Zbenovici 1969, 139, nr. 5, fig. 1/3, 2/).

27. Lef. com. Boroşneul Mare. jud. Covasna. Topor-tâm ăcop desco
perit întâmplător în punctul „V arh egy“ (— „Dealul Cetăţii1').
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(Roska 1942 a, 299. nr, 43, fig. 1/1 ; idem 1942 b, 57, nr. 203, fig. 
25/1 ; Szdkely 1967, 330 —  în punctul respectiv se a flă  o aşezare din 
faza târzie (Cucuteni B) a culturii Ariuşd şi leagă acest tip de topoare 
mai mult de faza Cucuteni A -B  sau B şi nu de faza A  ; Vulpe 1975, 35, 
nr. 85, pl. 11/85 ; Comşa 1980, 212, nr. 21, fig. 3/15 —  piesa datează 
dc la sfârşitul fazei Cucuteni A  sau începutul fazei A -B  ; Monah-Cucoş 
1985. 112, nr. 580 —  aşezarea este cu depuneri din fazele Cucuteni 
A  şi B).

. 28. „M oldova de Sud“ . Topor-tâm ăcop descoperit întâmplător ; este 
pus în relaţie cu faza A  a culturii Cucuteni.

(Dragomir 1979. 591, nr. 1, fig. 1/1).

. 29. Sănionlunca, com. Ozun. jud. Covasna. Topor-târnăcop, des
coperire singulară.

(Roska 1942 a, 247, nr. 53 ; idem 1942 b, 50, nr. 152: Vulpe 1975,
36, nr. 93, pl. 12/93 ; Comşa 1980, 212, nr. 17, fig. 3/12 ; Monah-Cucoş 
1985, 145, nr. 935, pus în relaţie cu o aşezare ariuşdeană, pro
babil Cucuteni A , din punctul ..Pârâul N egru “ ( =  „Feketeugy").

30. Slobozia, com. Stânişeşti, jud. Bacău. Topor-tâm ăcop descoperit 
întâmplător într-o aşezare a culturii Cucuteni.

(Căpitanu 1971, 435. nr. 1. fig. 1 : Vulpe 1975, 36, nr. 87 A  ; Comşa 
1980, 208, nr. 2, fig. 3/9 ; Monah-Cucoş 1985, 146, nr. 944 —  aşezarea 
este din faza A  sau A -B  a culturii Cucuteni).

Lista 8. T ipu l Jâszladâny

Sublisla 8. Varianta Orşova

31. Bancu, com. Ciucsângiorgiu. jud. Harghita. Topor-târnăcop. des
coperire singulai'ă.

(Roska 1942 a, 58. nr. 44. fig. 61 ; idem 1942 b, 31, nr. 40, fig. 2 ;  
Driehaus 1952— 1956, 6, lista 3 —  este inclus în tipul Gorica ; Lazarovici 
1983, 14, nr. 10 —  este inclus în cultura Tiszapolgâr ; Vulpe 1975, 39, 
nr. 122, pl. 16/122 ; Monah-Cucoş 1985, nr. 36 —  o aşezare din faza Cu
cuteni A  se află în punctul „Pototzky K ert“ ).

32. Cernut, jud. Covasna. Topor-tâm ăcop (fig. 10/1) : descoperire 
singulară în punctul „Csonkavâr“ ( =  „Cetatea Ciuntită14).

(Roska 1942 a; 88, nr. 40, fig . 1/4 ; Szekely 1967, 330 —  în apropierea 
locului unde s-a descoperit toporul. în punctul „M ovila  B isericii", se 
află o aşezare din faza Cucuteni B ; Vulpe 1975, 39, nr. 118, pl. 15/118 ; 
Monah-Cucoş 1985, 73, nr. 724 —  în punctul „Dâmbul Bisericii —  Tem - 
plcdomb“ se a flă  o aşezare ariuşdeană din faza Cucuteni A ).

33. 34. Odorheiul Secuiesc, jud. Harghita. Două topoare-târnăcop ; 
descoperire singulară pe platoul „Budvar“ ( =  „Cetatea Bud“, „Cetatea 
Buda“ ) unde se găseşte o aşezare, probabil din faza Cucuteni B ; din 
acest loc provin şi alte topoare (lista nouă, nr. 65 ; lista 12, nr. 75)'.
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(Roska 1942 a, 270, nr. 188, fig. 1/3 , 323/1 ; idem 1942 b, 52, nr. 169 
fig. 25/3, 14/1; Szekely 19G7, 300: Vulpe 1975, 39, nr. 120, 121, pl. 
16/120, 121 ; Monah-Cucoş 1985, 125, nr. 724).

SiLblista 8. Varianta Petreşti.

35. Bistriţa, com. Viişoara, jud. Neamţ. Topor-târnăcop (fig. 10/2) , 
descoperire întâmplătoare într-o aşezare din faza Cucuteni B.

(Monah 1969, 299— 302, fig  1 : Vulpe 1975, 42, nr. 156, pl. 21/156 ; 
Comşa' 1980, 217, nr. 39, fig. 9/1 ; Monah-Cucoş 1985, 62, nr. 92).

36. Sărata-Bistriţa, com. Viişoara, jud. Neamţ. Topor-târnăcop des
coperit în tâm plător; locul şi condiţiile descoperirii rămân necunoscute.

(Monah 1986, 33— 34, fig. 3/1, 4/1).
37. Trifeşţi. jud. Neamţ. Topoi*-târnăcop descoperit întâmplător : 

este pus în legătură cu o posibilă aşezare din fazele A -B  sau B a le cul
turii Cucuteni, in zonă fiind semnalată o aşezare preistorică dintr-o 
epocă neprecizată.

(Cucoş 1992 a, 199— 200, fig. 1).

Sublista 8. Varianta Brad'

38. Albiş. com. Cernat, jud. Covasna. Topor-târnăcop descoperii în 
tâmplător.

(Roska 1942 a, 12. nr. 14. fig. 1/2 ; idem 1942 b. 25. nr. 4, fig. 25/2; 
Vulpe 1975, 43, nr. 173, pl. 23 173 ; Comşa 1980. 214, nr. 30, fig. 7 4).

39. Brad, com. Negri, jud. Bacău. Topor-târnăcop (fig. 10/3) desco
perit în aşezarea de pe „Cetăţu ia11, la marginea unei locuinţe din cultura 
Cucuteni, faza A -B  2.

(Vulpe 1964. 457. fig. 1 ; Ursachi 1968. 173, fig. 49 4 ; Vulpe 1975,
43. nr. 172, pl. 23 172 şi pl. 58, B ; Greeves 1975, 159, fig. 2 17 ; Comş? 
1980, 213, nr. 21i, fig. 73 ; Monah-Cucos 1985. 68— (59, nr. 155).

40. Cătina, jud. Buzău, Topor-târnăcop, descoperire singulară. 
(Neslor 1938, 135— 137. fig. 1 ; Berciu 1939— 1942, 50, nr. 16 ; Tndor

1972, 25, nr. 7; Vulpe 1975, 43, nr. 180, pl. 24/180).

41. Dobricani, com. Stoeneşti, jud. Vâlcea. Topor-târnăcop desco
perit întâmplător in punctul „Pârâul Jgheaburi-,

(Dumitraşcu-Manea 1978, 433— 435. fig. 1).

42. Floreşti, com. Poieneşti. jud. Vaslui. Topor-târnăcop ; probabil 
descoperire de depozit, în mod întâmplător ; la descoperire : topor-târ- 
năcop de formă specială (anexa 1, sublista 8. nr. 51).

(Vulpe 1975. 43, nr. 176. pl. 24/176 şi pl. 59, A  ; Coman 1980, 212—  
213, nr. LII. 8. fig. 95 4 : Comşa 1980. 213, nr. 27a. fig. 7'6 ; Monah-Cu
coş 1935, 96. nr. $26 —  ar putea fi puse în relaţie cu aşezarea culturii 
Cucuteni B din punctul „Varn itâ“ ).
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43. Gorodnica II (Horodniţa), reg. Ivano-Frankivsk. R. Ucraina. To- 
por-târnâcop ; descoperire de depozit ,a fla t într-un vas pictat, găsit la 
patru metri adâncime, în locul „Jamhor“ ; în acest loc se a flă  o aşezare 
Tripolie B I —  Cucuteni A  şi T ripolie B II  —  Cucuteni A -B  ; vasui, ca 
formă, este din faza Cucuteni A -B  dar decorul, după H. Schmidt, este 
din stilul B, considerat de T. S. Passek ca fiind tipic perioadei Tripolie y 1; 
datarea lui este în tranziţia între Tripolie B II şi y l (C I) (cf. SulLmirski 
1961, 96) ; după formă, vasul este din faza Cucuteni A -B  (Tripolie B2) 
însă el este din faza Cucuteni B 1 (Vu lpe 1975, 46, nota 35) ; vasul are 
analogii la sfârşitul etapei Tripolie B II (Zbenovici 1969, 141). (Berciu 
1939— 1942, 45 ; Driehaus 1952— 1955, lista 6 ; Suliminski 1961, 91, nr. 
1. pl. 1/1 ; Schubert 1965, 286 ; Zbenovici 1969, 141, fig. 1/13 ; Vulpe 
1975, 46, 47, notele 35, 42 —  este atribuit variantei Bradu : Greeves 1975, 
159, fig. 2/10 ; Eneolit SSSR 1982, tab. LX , LXII/64).

44. „M oldova". Topor-târnăcop ; nu se cunoaşte locul descoperirii 
(Monah-Iconomu 1993, 275— 27G, nr. 2, fig. 1/2).

45. Plăvălari, com. Udeşti, jud. Suceava. Topor-târnăcop descoperit 
întâmplător în punctul „Dealul Securiceni14.

(Inedit, în colecţiile Muzeului Bucovinei, inv. B/432, vezi şi anexa 2).

46. Podolenii de Jos, com. Cozmeşti, jud. Iaşi. Topor-tâmăcop des
coperit întâmplător în punctai „Tabăra".

(Monah —  Iconomu 1993, 257, nr. 1, fig. 1/1).

47. „îm preju rările do la Rupea", jud. Braşov. Topor-târnăcop ; des
coperire singulară.

(Roska 1942 a, 138, nr. 267: idem 1942 b, 40, nr. 94 ; Vulpe 1975.
44. nr. 182, pl. 25'182).

48. Sohodor, com. Horgeşti, jud. Bacău. Topor-tânăcop descoperit 
întâmplător, este pus în relaţie cu două aşezări din zona satului : „To- 
locuţa“ —  din faza Cucuteni A -B  şi „Dealul Hăbud“ —  din faza Cu
cuteni B.

(Căpitanu 1971, 435— 437, nr. 2, fig. 2 ; Vulpe 1975, 43, nr. 175, pl. 
23/175 ; Comşa 1980. 213, nr. 25, fig. 7/2 ; Monah-Cucoş 1985, 147, nr. 
960 —  ar putea proveni din punctul ,,Hădub“ ).

49. Stânca, com. Ştefăneşti, jud. Botoşani. Topor-târnăcop descoperit 
în aşezarea din punctul „Stânca Doamnei", aflat pe pardoseala unei lo
cuinţe din cultura Cucuteni B 1.

(Niţu-Şadurschi 1994, 181— 182, fig. 6 —  varianta nu este precizată).

Sublista 8. Form ele speciale

50. Brânzeni, rn. Edineţ, R. Moldova. Topor-târnăcop descoperit în
tâmplător pe povârnişul râului Racoveţ, în punctul „Mersâna“ ; este da
tat în cultura Tripolie, faza târzie.
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(Marlcevici 1973, 61. nr. 46 ; idem 1981, 103— 104, fig. 54/1 ; idem 
1996, 211 —  punctul descoperirii este amplasat la 1 km de staţiunea de 
la Brânzeni V III —  „La  Sâeei“ ; vezi şi supra nota 35).

51. Floreşti, com- Poieneşti, jud. Vaslui. Topor-tâm ăcop (fig. 10/4), 
probabil descoperire de depozit ; la descoperire : topor-tâmăcop, varianta 
Brad (sublista 8, nr. 42).

(Vu lpe 1975, 45, nr. 196, pl. 27/196 şi pl. 59, A  ; Coman 1980, 212—  
213, nr. L II. 8, fig. 94/4 ; Comşa 1980, 213, nr. 27 b, fig . 7/7).

52. M oeciu, jud. Braşov. Topor-târnăcop descoperit, în poziţie se
cundară, în valul unei mici fo rtificaţii romane, amplasată în cătunul 
„Drumul Carului".

(Costea-Coşuleţ 1989, 5— 7, fig .. 3 —  autorii includ această piesă în 
tipul Ariuşd şi îl datează în faza A  a culturii Cucuteni-Ariuşd).

53. Rynga£, rn. Novoselicija (Noua Suliţă), reg. Cernivci (Cernăuţi), 
R. Ucraina. Topor-târnăcop ; descoperire întâmplătoare a unui depozit 
format din opt topoare-târnăcop din care s-a păstrat numai această pie
să ; depozitul s-a găsit într-un vas tipic culturii Tripolie.

(Zbenovici 1969, 139, nr. 4, fig. 1/12.; 2/2.;.Vu lpe 1975, 45, nota 33 d 
şi nota 53 de la p. 51 —  este inclus în această ca tegor ie ; Movşa 1985, 
209. — . vasul este datat in . etapa Tripo lie  B I I  ( =  Cucuteni A-B ).

54. Slobozia, com. Bogdăneşti, jud. Bacău. Topor-târnăcop descope
rii întâmplător într-o aşezare cu două n ivele de locuire din fazele Cu
cuteni A  şi B, din locul „Podeac‘\

(Florescu 1954, 597 si nota 7 ; Vulpe 1975, 45, nr. 202, pl. 28., 202 ; 
Comşa 1980, 213, nr. 26. fig. 7/8 ; pentru datarea aşezării vezi Monah- 
Cucoş 1985. 66. nr. 126).

55. Erbiceni, jud.. Iaşi. Topor-tâm ăcop descoperit în aşezarea Cu
cuteni B, amplasată pe locul „P e  Pisc“ . (Inform aţie amabilă Marin Dinu 
căruia ii mulţumim şi pe această cale).

Sublista 8. Variante nedeterm inate

56. Germakivka. reg. TernopiT, R. Ucraina. Topor-târnăcop desco
perit în anul 1934 ; a lte informaţii lipsesc.

(Sulimirskî 1961, 93, pl. 2/3: Zbenovici 1969, 137, 141, fig. 1/1; 
Vulpe 1975. 51 nota 53 —  este inclus în tipul Tâi'gu Ocna).

57. Fedeşti, com. Şuletea, jud. Vaslui. Fragment de topor-târnăcop ; 
nu sunt infromaţii cu priv ire la contextul descoperirii.

(Coman 1980, 234. nr. LX . 13, fig. 95/2).

58. M ileev  (M ilie. M ile jow  —  M illie, M ilcev), reg. Cernivci (Cer
năuţi), R, Ucraina. Topor-tâmăcop, nu se cunosc condiţiile descoperirii.

(Berciu 1939— 1942, 50, nr. 17 ; Sulimirskî 1961, 93, nr. 5, pl. 2/5 ; 
Zbenovici 1969, 137, fig. 1/10 : Vulpe 1975, 51, nota 53 —  este inclus
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în tipul Târgu Ocna).

59. Tatarska, rn. Kam ’janec’ —  Podil’skij, reg. Hmel’nickij, R. 
Ucraina. Topor-târnăcop, descoperire singulară la marginea oraşului 
Kam ’janec’ —  Pod il’skij ; piesa este pusă în legătură cu o aşezare tri- 
poliană amplasată pe platoul malului înalt al râului Smotric.

(Zbenovici 1969, 133— 139, nr. 3, fig. 1/11 ; 2/5).

Severinovcy, reg. Hm el’nickij, R. Ucraina. Topor-târnăcop ; nu sunt 
cunoscute condiţiile descoperirii.

(Sulimirski 1961, 93, nr. 7, pl. 2/1 ; Zbenovici 1969, fig. 1/5).

61. V ozilov, reg. Tem op il’, R. Ucraina. Topor-târnăcop ; nu se cu
nosc îm prejurările descoperirii.

(Sulim irski 1961. 93, nr. 8, pl. 2/2 ; Zbenovici 1969, 137, fig. 1/4).

Lista 9. T ipu l Târgu Ocna

62. ^Bucovina44 (?). Topor-târnăcop ; nu se cunosc condiţiile şi locul 
descoperirii.

(Vulpe 1975. 50, nr. 223, pl. 29/223).

63. Cimişlia, rn. Cimişlia, R. Moldova. Topor-târnăcop ; descoperire 
singulară.

(Berciu 1939— 1942, 54, nr. 4 ; idem 1941— 1942, 3413— 349, fig. 1 ; 
Sulim irski 1961, 93 şi nota 14a, pl. 2/8 ; Vulpe 1975, 51, nota 53).

64. Jibert, jud. Braşov. Tepor-tâm ăcop ; descoperire singulară în 
hotarul „Spatzenham —  Graben‘‘ .

(Roska 1942a, 312, nr. 4 ; idem 1942b, 59, nr. 216 ; Vulpe 1975 50 
nr. 227. pl. 30/227).

65. O dorheiul Secuiesc (?), jud. Harghita. Topor-târnăcop descoperit, 
probabil, în aşezarea de pe „Budvar“ , unde se găseşte o aşezare probabil 
din etapa Cucuteni B ; din acest loc sunt şi a lte  topoare (lista 8, nr. 33,
34, lista 12, nr. 75).

(Vulpe 1975, 50, nr. 225, pl. 30/225).

66. Piatra Şoim ului (fost Calu), jud. Neamţ. Topor-tâmăcop des
coperit întâmplător 1»  3 km mai sus de staţiunea de la „Horodii?tea“ .

(Matasă 1964. 24, nota 12 ; Vulpe 1975, 49, nr. 222, pl. 29/222 ; Comşa 
1980, 216, nr. 38, fig. 9/6 ; Monah-Cucoş 1985, 129, nr. 769 —  este pus 
în legătură, probabil, cu aşezarea din etapa Cucuteni B amplasată în 
punctul „P e  Gorgan41 ; Cucoş 1992b, 41. nr. 37, l.c.).

fi7. Săndominic, jud. Harghita. Topor-târnăcop, descoperire singu
lară în marginea comunei.

(Szekely 1967, 328, fig. 2/1, la  ; Vulpe 1975, nr. 224, pl. 30/224).
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68, 69. 70. Târgu Ocna, jud. Bacău. Descoperire de depozit în punctul 
„Podei“ („La  Podei", „Dealu l Podei"), unde se a flă  o staţiune arheolo
gică cu mai multe n ivele de locuire datate în : Cucuteni B2, Usatovo.
epoca bronzului şi alte perioade ; trei topoare-târnăcop (fig. 10/5), din 
care două sunt fragmentare.

(Berciu 1939— 1942, 54 ; Matasă 1964, 23— 24, fig. 8/27— 29, pentru 
descoperirile arheologice de aici şi p. 11 şi urm. ; Vulpe 1975, 49,
nr. 219— 221, pl. 29/219, 221, pentru datare şi p. 50 ; Comşa 1980, 216,
nr. 37c, fig. 9/2— 4 ; Monah— Cucoş. 1985, 153, nr. 1027).

71. „Fost judeţ T re i Scaune" (astăzi jud. Covasna). Topor-târnăcop.
(Roska 1942a, 104— 105, fig . 323/2 ; idem 1942b, 38, nr. 73, fig. 14/2 ; 

Vulpe .1975, 50, nr. 226, pl. 30/226).

Lista 10. Fragm entul de topor de la. Cucuteni

72. Cucuteni (satul Băiceni), jud. Iaşi. Un fragment de topor desco
perit în staţiunea eponimă de pe „Cetăţuiaw, la o adâncime de 0,40—
0,50 m, în gi'oapa 8a, într-un strat unde predomină ceramica B (etapa 
Cucuteni B).

(Schmidt 1932, 59, fig . 30/10 ; Petrescu-Dîmboviţa 1966, 23 ; Vulpe 
1975, 51, nr. 234, pl. 31/234 —  ar putea f i  atribuit tipului Târgu Ocna).

Lista 11. Topoare-p ic

73. Verem je, R. Ucraina. Topor-pic (fig . 9/3), descoperit în aşezarea 
culturii T ripolie B II ( =  Cucuteni A — B).

(Passek 1949, 77, 130, fig. 100/8 ; Sulimirski 1961, 94, pl. 2/7 ; Greeves 
1975, fig . 2/16 ; Vulpe 1975. 36 ; Eneolit SSSR 1982, tab. L .X  —  aşeza
rea este din etapa a 2-a a perioadei Tripolie mijlocie, etapa a 6-a, Cu
cuteni A — B2 ; Ibidem, 205— 206, harta 5, 6 şi pl. 9).

74. Crizbav, com. Hălehiu, jud. Braşov. Târnăcop-pic (fig. 9/4), des- 
conerire singulară.

(Roska 1942a, 143. nr. 328. fig. 166 ; idem 1942b, 40, nr. 97, fig . 22 —  
a’oi apare ca Hackenpickel : Driehaus 1952— 1955, lista 9 —  aici trecut 
ca Doppelhacke ; Schubert 1965, 282— 283 şi nota 33 —  aici apare ca 
Pickelhacke ; Vulpe 1975, 50, nr. 233, pl. 30/223, topor-pic (Axtpickel), 
inclus in tipul, Târgu Ocna, sau o variantă a  acestui tip —  Ibidem, p. 49, 
nota 49 ; Monah— Cucoş 1985. 82, nr. 299 —  o aşezare din faza Cu
cuteni A  este semnalată în locul „l.a  Stejari41).

D. Lista 12. Topoare-ciocan  ţti tipoare-tărnăcop care nu mai pot f i  
determ inate tipologic

75. Odorheiul Secuiesc, jud. Harghita. Topor descoperit pe platoul 
„Budvar“ unde se află o aşezare, probabil, din faza Cucuteni B. De 
aici sunt şi a lte topoare (lista 8, nr. 33, 34, lista 9, nr. 65).
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(Roska 1942a, nr. 188 : idem, 1942b, 52, nr. 169 ; Vulpe 1975, 54).

76. Rosohac, rn. Ternopil’. R. Ucraina. Fragment de topor-ciocan 
găsit în rămăşiţele unei locuinţe tripoliene ; ori descoperit la Poczapy, 
districtul Zloczow.

(Sulimirski 1961, 94, nota 20, pl. II/6 ; Zbenovici 1969, 137, fig. 1/2).

77. „Podolia ", R. Ucraina. Topor ; nu se cunoaşte locul descoperirii.
(Sulimirski 1961. 93, nr. 6 şi nota 13).

78. „Secuim e11 (Szekelyfoldu, „Szeklerland" —  zona judeţelor Har
ghita şi Covasna). Topor.

(Roska 1942a, 268, nr. 173 ; idem 1942b, 52, nr. 160 ; Vu lpe 1975, 54).

79. Săncrăieni, jud. Harghita. Topor.
(Roska 1942b. 31. nr. 41 ; Vulpe 1975, 54).

80. Sănzieni, jud. Covasna. Topor descoperit cu ocazia explotării 
pietrei în locul „Perko", din hotarul comunei. P e  teritoriul satului este 
semnalată o aşezare ariuşdeană, probabil din faza Cucuteni A , amplasată 
în punctul „P ia tră  de şlefu it" (cf. Monah— Cucoş 1985, 145, nr. 936).

(Szekely 1970, 202 ; Vulpe 1975, 54).

81. Suceveni, com. Bogata, jud. Vaslui. Topor descoperit întâmplător 
pe coasta de est a „Dealului Sucevenilor".

(Coman 1980, 81. nr. X I .10).

E. Lista 13. Fragmente dc topoare care nu m ai pot f i  clasificate 
tipologic

82. Hăbăşeşti, com. Strunga, jud. Iaşi. Un fragment de tăiş de topor 
descoperit în aşezarea „H o lm “ , din etapa Cucuteni A3, între bucăţile de 
chirpic are ale platform ei unei locuinţe.

(Dumitrescu şi colab. 1954. 269, fig. 29/1 ; Vulpe 1975, 53, nr. 240, 
pl. 31/240).

83. Sărata M onteoru , jud. Buzău. Fragment de tăiş de la un topor 
miniatural, în staţiunea de pe „Cetăţuia", pe locul unei locuinţe din faza 
Cucuteni B ; la descoperire : un fragment de topor de cupru (Schaft- 
lohaxt ?).

(Nestor— Zaharia 1955, 499. fig. 1/1, 2 : Nestor 1955, 10 ; Vulpe 1975,
53. nr. 241, pl. 31/241 : Monah— Cucoş 1985, 142, nr. 910).
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ANEXA 2. EXPERIMENT

Experimentul' prezentat mai jos îşi propune reconstituirea tehnolo
g ie i de turnare a unui topor cu două braţe dispuse „în cruce“ , a flat în 
colecţiile Muzeului Bucovinei (vezi anexa 1. lista 8, nr. 45).

Piesa —  care nu prezintă urme de utilizare (deform ări specifice) 
şi nu a fost prelucrată după turnare —  perm ite tragerea unor concluzii 
importante asupra modului în care a fost confecţionată. Forma curbată 
a toporului (p riv it pe axa laterală) exclude posibilitatea turnării acestuia 
într-o formă deschisă.

Stabilirea tipului de formă —  în care s-a făcut turnarea —  este 
mai dificilă, piesa respectivă neprezentând bavuri care să confirm e locul 
suprafeţei de separaţie. în acest caz, se pot presupune două ipoteze : 
toporul a fost turnat într-o formă cu suprafaţă de separaţie sau într-o 
formă care nu avea această suprafaţă de separaţie, însă, în ambel'e 
cazuri, cavitatea form ei era închisă.

Pentru obţinerea unei form e fără suprafaţă de separaţie, meşteşu
garul avea nevoie de un model de ceară care reproducea forma piesei 
(fig . 1). înainte de turnare, formele, probabil, se încălzeau pentru eva
cuarea modelelor şi presupunem că se reîncălzeau —  până la o tem pe
ratură de 900°C —  pentru arderea substanţelor organice rămase în in
terior.

Turnarea metalului putea i'i făcută fie  în form e crude, fie  uscate 
(eventual arse). Form ele uscate prezintă avantajul la turnarea metalului, 
pentru că se elimină umiditatea, care reprezintă cea mai importantă 
sursă de gaze şi, în acest fel, se evită fisurarea sau chiar distrugerea 
formei. Este posibilă chiar compromiterea piesei sau accidentarea prin 
împroşcare cu metal lichid. încălzirea formei înainte de turnare evita, 
de asemenea, şocul termic, la contactul metal— lichid— formă, şi asigura 
umplerea mai uşoară şi reproducerea fidelă a detaliilor (incrustaţii, mărci, 
semne).

Obţinerea unei piese prin turnarea metalului într-o form ă realizată 
cu model din ceară, presupune parcurgerea următoarelor etape : confec
ţionarea modelului din ceară, realizarea form ei (fig . 2 sau fig. 3), us
carea, extragerea modelului prin topirea acestuia —  ori prin arderea 
formei, ori prin turnarea metalului.

Se are în vedere şi faptul că temperatura metalului topit începe 
să scadă încă de ta evacuarea acestuia din cuptor, deci trebuia să fie  
supraîncălzit astfel încât să fie  asigurată o flu iditate suficientă în mo
mentul introducerii lui în cavitatea formei.

Acelaşi topor putea fi obţinut şi prin turnarea metalului într-o 
formă cu suprafaţă de separaţie (b ivalv ; fig. 6 şi 7). Suprafaţa de se
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paraţie trebuia aleasă astfel încât, după formare, să fie  posibilă exira- 
gerea modelului fără distrugerea parţială sau totală a formei.

Gaura pentru coadă era obţinută din turnare, prin dispunerea în 
cavitatea form ei a unui miez care trebuia să fi  îndeplinit anumite con
diţii î să fie  rezistent pentru a nu se deforma sau distruge în momentul 
montării lui, să fie  permeabil la gaze, să fie  compresibil (să nu opună 
rezistenţă prea mare în momentul contracţiei piesei), să nu interacţio- 
neze chimic cu metalul lichid, să poată f i  extras uşor la dezbatere, 
să fie  foarte bine uscat pentru a nu degaja gaze la turnare.

La turnarea metalului în formă se degajau, inevitabil, gaze, de 
aceea se poate presupune că tiparul trebuia să f i  fost prevăzut cu canale 
de aerisire. Secţiunea totală a acestor răsuflători trebuia să fie  astfel 
dimensionată încât să permită evacuarea gazelor, formate cu o viteză 
mai mare decât viteza cu care intra metalul.

Presupunem, de asemenea, că modelul era prevăzut cu două pro
eminenţe cilindrice (fig. 4), amplasate în zona tubului de înmănuşare, 
care la formare realizau locaşurile unde se fix a  miezul. Pentru a se 
preven i dezaxările în planul de separaţie, form ele trebuiau să f î  fost 
p ievăzute cu un sistem de centrare, form at din cel puţin două găuri de 
centrare de formă semisferică, tronconică sau cilindrică (fig. 6).

Etapele realizării form ei presupun : confecţionarea modelului (ceară, 
lemn, probabil răşini, sau după un prototip de metal), realizarea semi- 
formei inferioare, a sem iformei superioare (fig . 5), demularea, uscarea 
form elor şi. posibil, arderea lor. Uscarea form elor trebuia să f ie  făcută 
lent, pentru a se preveni apariţia crăpăturilor în momentul arderii 
sau turnării.

Varianta asupra căreia ne-am oprit este cea mai avantajoasă (fig . 6), 
deoarece perm ite extragerea piesei după turnare fără distrugerea formei. 
Dacă nu era asigurată condiţia de compresibilitate a miezului (cepul 
pentru realizarea găurii), trebuia cunoscut timpul exact de menţinere în 
formă a piesei şi durata când trebuia extras miezul (fig . 3), pentru a se 
evita apariţia crăpăturilor în zona din jurul găurii (crăpăturile respective 
apar datorită tensiunilor interne care iau naştere ca urmare a contracţiei 
metalului la răcire).

Cele prezentate mai sus sunt condiţii esenţiale care trebuiau res
pectate pentru obţinerea unei piese ca cea studiată de noi.

Profesionalismul meşteşugarului este demonstrat de următoarele 
constatări desprinse din observaţiile noastre : cunoştea reţeta materia
lului ceramic din care era confecţionată forma, condiţia esenţială fiind 
un coeficient, de contracţie minim la uscare ; avea cunoştinţe despre 
proiectarea pieselor turnate (înclinări constructive, racordări care asigu
rau umplerea corectă a formei, solidificarea dirijată şi evitau formarea 
tensiunilor interne) : cunoştea timpul de menţinere a modelului în formă 
şi a piesei după turnare ; respecta temperatura de turnare şi controla v i
teza de turnare.

în cadrul experimentului nostru au fost realizate sem iforme dintr-o 
pastă ceramică alcătuită din 60% argilă şi 40% bentonită. O semiformă 
s-a uscat liber iar în alta modelul a fost lăsat pentru ca uscarea să aibă 
loc forţat. După cinci zile semiformă care s-a uscat forţat, prezenta fisuri în 
zona tăişurilor, iar cea uscată liber era intactă. După zece zile, lungimea
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cavităţii semiformei uscata liber a scăzut de la 155 mm la 146 mm. Se 
constată un coeficient de contracţie liniar —  al materialului ceramic —  
de la 5,8 până la 6% .

Pentru varianta in care s-a folosit uri amestec de 70% nisip cuarţos 
şi 30% din aceeaşi pastă, coeficientul de contracţie liniar —  după acelaşi 
număr de zile —  era de 1,5%. Acest coeficient poate fi diminuat prin 
adaosuri de materiale cu rolul de a compensa contracţia formei la us
care (de exemplu : făină de grâu, rumeguş de lemn, pleavă fin  tocată, 
răşini naturale ş.a.). Aceste adaosuri, care in timpul calcinării ard, pu
teau să asigure o porozitate sporită form ei şi, în acest caz, nu ar mai 
fi fost necesară prezenţa răsuflătorilor, gazele eliberate la turnare eva- 
cuându-se prin pori.

în  concluzie, putem afirma, pe baza observaţiilor noastre (este ade
vărat, modeste), că în cultura Cucuteni —  Tripo lie  au existat meşteşu
gari profesionişti care stăpâneau tehnologii avansate de metalurgie a 
cuprului. Suntem convinşi că executarea unor turnări de piese de cupru 
(în cazul nostru topoare) —  cu observaţiile de rigoare —  va aduce noi 
date şi precizări importante 98.

Experimentul a fost realizat in cadrul Laboratorului ele restaurare al 
Muzeului Bucovinei. Mulţumim şi pe aceasta cale colegului Dan lW tă iş  care nc-a 
acordat sprijinu' pentru realizarea formelor pentru turnat.
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USINAGE OU CUIVRE DANS LA  CULTURE DE R U T E N I  -  TR IPO LIE  
(LES HACI1ES-M ARTEAUX ET LES IlAC IIES  A DOUDLE BRAS 

DlSPOSftS EN CROIX )

Resumi

Dans cette elude on fait une breve analyse de i usinage du cuivre dans la 
civilisation de Cucutcni —  Tripolie, avec des rdferences aux haches-marleaux et 
les haches cruciformes, avec la mise en ăvidence des aspects suivants :

1. l’existence des ressources de cuivre (des gisements mono et polym6talli- 
ques), dans J’aire de cette culture (carte no. 1 ). qui ont 6t£ c-xploit6s depuis le neo
lithique, dans celle zone n’etant pas faits jusqu’â present des recherches qui sou- 
tiennent cette hypothtse ;

2. l'usinage local du cuivre est attestee par une serie de decouvertes archeo- 
logiques effectiuîes dans certaines agglorr.erations cucuteniennestripolienne (voir 
la note 35) ;

3. sur la base de i’eiude des technologles de realisation des haches-marteaux et 
des haches cruciformes, on met en evidence l'existence d’une categorie d’artisans 
professionels qui ont connu et applique — dans la metallurgie du cuivre —i une 
serie de md'thodes avanc6s autant mecaniques (le martelage, la trempe d’acier etc.), 
ainsi que la rSduction, la monte et le coulage ; ces artisans ont usine la cuivre soit 
dans des atellers specialis6s (par exemple Brânzeni V III  — „La SSeci", R. Molda- 
vie) soit dans les agglomerations, en tat que maitres-artlsans itineranta, portanl 
avec eux la matiere premiere necessaire ;

4. sur des bases catagraphiques et cartographiques (voir annexe 1 et les car
tes 1— 5) on documente l’existence d ’6changes economiques (avec de pareilles pi£- 
ces) aussi bien â l'interieur de la culture en cause qu’avec d’autres culture voisi- 
nes (Gumelniţa Karanovo VI, Tiszapolgâr, B od rogkerestu jr)on  suppose, aussi, 
ayant en vue l ’existence de ces depots qui continnent des haches cruciformes ou 
plates (Ryngac, Floreşti, Târgu Ocna. Conţesti). une categorie de commerccants de 
pareilles pieces :

5. les hacches-maneaux du type Vidra (carte no. 1) de cette culture annexe no. 1. 
no. 6— 12) sont mises en relation aussi bien avec la zone metallurgique balkani- 
que (la culture Gumelniţa — Karanovo V I), qu’avec la zone metallurgique car- 
palique (par exemple la hache marteau de Reci, annexe 1, no. 12) ;

<>. dans les aleliers locaux on a realist les pieces de Floreşti et du Brad (an
nexe 1, no. 13. 14) et I on n’exclut pas leur relation typologique avec des pifcces 
semblables appartenant â la culture de Gumelniţa —  Karanovo VI ;

7. les formes mixtes de hache (qui repnSsentent le passage du type de Vidra 
au type d'Ariu.şd de hache cruciformes (voir annexe 1. no. 16— 18 et carte no. 2) 
confirme le faii que ce dernier type de haches est une creation de la zone me
tallurgique carpatique (sud-est de Transilvanie et probablement la Moldavie et 
l ’ouest de I’Ucraîhe) et d'ici elles ont ete dispresees dans 1’autres directions ;

8. !e regroupement de haches cruciformes (la variante de Brad du type Jâszla
dâny et les haches du type Târgu Ocna) d’un cote et de l ’autre des Carpates Ori- 
entales (Caprates-Dniestr : voir las cartes 3 -4 ) mais aussi les analyses spectrales, 
prouvent que ces series typologiques ont 6te realisees dans la zone metallurgique 
carpatique (en general dans le perimetre de la culture de Cucuteni — Tripolie) ;

!). certaines haches cruciformes du type Târgu Ocna (annexe l, no. 68—70) 
peuvent etre consid6r<5es d’alliage ( l ’ainsi dit bronze arsenical). constatation mise 
en re lif nar les resultats des analyses speclrales (voir note 62) ;

10. dans la prov'ince metallurgique (BKM P) formul6e par E. N. Cernyh on 
peut supposer. ă titre d ’hypothese. qu’il y a eu aussi un foyer metallurgique cu- 
cutenien—tripolien avec des centres de production delimites artiliciellement des 
centure environnants.

Dans l’annexe 1 on a realise un corpus avec les haches-marteau et les haches 
cruciformes de l’aire de la culture de Cucuteni — Tripolie et dans l’annexe 2 bn 
pnSsente un experiment de reconstitution des technologies utilis6es pour couler une 
hache en cuivre ă deux tranchants dispos6s en croix, existant dans les collections 
du Mus^e National de Bucovine (annexe 1, liste 8, no. 45).
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VARIANTA 1

222

f'ig. 2. Desenul formei executate cu model din ceară (varianta I).

M
ie

z
Fig. 3. Desenul formei executate cu model din ceară (varianta II).
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Fig. 4. Desenul modelului oentru executarea formei cu suprafaţă de separaţie.
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Fig. 5. Etapele executării formei cu suprafaţă de separaţie.

13 — Anuarul de Suceava



VARIANTA 1

Fiij.G DESENUL FORMEI CU SUPRAFAŢĂ j
LEGENDĂ:

DE SEPARAŢIE

1. Sistem de centrore 
2.31 Rosullâtori 

3. Semiformă ceramică 

* Pieso turnată 

5 Pfitnio de turnore 
0 Miez Interior

Fig. 6. Forma de turnare, cu suprafaţă de separaţie (varianta I).

226

VA
RIA

NT
A 

])

Fig. 7. Forma de turnare, cu suprafaţă de separaţie (varianta II).
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4 5 . , 6

Fig. 8. Topoare-ciocan. Tipul PloCnik : 1. —  Probota (dupâ A. Vulpe) •
Tipul Coka: 2. — Pădureni r.idupă A. V u lp e ); Tipul Szekely şi Nâdudvor ■
3. — Araci (după A. Vulpe) ; Tipul Vidra : 4. —  Cucuteni (după A Vulpe) ■

Topoare de formă mixtă : 5. — Mugeni (după A. Vulpe) ;
Topoare târnăcop. Tipul Ariuşd : G. — Ariuşd (după A. Vulpe) ; Sc. : 1/3*

Fig. 9. Topoare-ciocan. Tipul Fâstâci : 1. —  Fâstâci (după Gh. Coman) ; 
Topoare-picturi ; Tipul Varna. varianta Brad (sau tipul Brad) ; 2. —  Brad

3. _  Veremie (după T. Sulimiski) : 4. — Crizbav (după A. Vulpe), 
(dupâ V. Ursachi) ; Tipul Handlova : 5. Korsev (după V. G. Zbenovici) ; 

Nr. 2, 3, sc. 1/2 ; nr. 4, sc. 1/3.



Fig. 10. Topoarc-târnâcop. Tipul Jâszladâny, varianta Oşova :
1. —  Cernat (după A. Vulpe) ; Varianta Petreşti : 2. — Bistriţa (după A. Vulpe) : 
Varianta Brad : 3. — Brad (după A. Vulpe) ; Forme speciale : 4. — Floreşti 
(după A. Vulpe) : Tipul Târgu-Ocna : 5. —  Târgu-Ocna (după A.:- Vulpe) ;

Sc. 1/3.

Harta 1. Resurse dc cupru ti). Raspândirea topoarelor-ciocan in cultura Cucuteni' 
Tripolie : tipul Plocnik (2) ; tipul Vidra (3) ; tipul Varna, vairanta Brad (4) ; 

tipul Fâstâci (5) : tipul Handlova (6).
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Harta 2. Răspândirea topoarelor-târnăcop in cultura Cucuteni-Tripolie • 
forme mixte (1) ; tipul Ariuşd (2).

Harta 3. Răspândirea topoarelor-târnăcop in cultura Cucuteni-Tripolie : 
Tipul Jâszladâny (1).



Harta 4. Răspândirea topoarelor-târnăcop in cultura Cucuteni-Tripolie : 
tipul Târgu-Ocna (1) : fragmentul de topor de la Cucuteni (2) : topoarc-picuri (3).

t

Harta 5. Topoare ciocan şi târnăcop care nu mai pot fi determinate tipologic (1) : 
fragmente de topoare care nu mai pot fi clasificate (2).
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NECESITATEA TIPOLOGIZĂRII ORAŞELOR 
MEDIEVALE ROMANEŞTI EXTRA-CARPATICE

M IRCEA D M ATE I

Dacă se poate vorbi despre manifestarea unor paradoxuri in cerce
tarea istorică românească, atunci, obligatoriu, suntem înclinaţi să con
siderăm că unul dintre acestea a caracterizat cercetarea istoriei oraşului 
m edieval românesc, mai ales din teritoriile extra-carpatice ale ţării. 
Intr-adevăr. în ciuda faptului că tânărul, pe atunci, istoric N. Iorga 
publica, încă în anul 1899, prima lucrare fundamentală din istoriogra
fia românească despre Chilia şi Cetatea Albă —  cu siguranţă, cele mai 
faimoase oraşe medievale din ţinuturile extra-carpatice româneşti —, 
in ciuda, de asemenea, a faptului că. pe parcursul deceniilor, alţi mari 
istorici români (Gheorghe I. Brătianu, P.P. Panaitescu, C.C. Giurescu 
ş.a.) şi-au oprit atenţia asupra centrelor urbane din Ţara Românească 
sau din Moldova, judecarea, cu obiectivitate, spre m ijlocul veacului 
nostru, a câştigurilor reale obţinute de istoriografia românească in do
meniul atât de important al genezei şi evoluţiei civilizaţiei urbane ro
mâneşti medievale nu putea conduce decât la constatarea că acestea 
erau destul de modeste.

Explicaţiile sunt numeroase, şi tocmai de aceea, într-un spaţiu, 
prin defin iţie restrâns, ca cel pe care ni-1 poate oferi cadrul de faţă 
trebuie să ne rezumăm doar la enumerarea câtorva, existând chiar ris
cul ca, poate, nici măcar acestea să nu pară. tuturor cititorilor, ca esen
ţiale.

Căutând să respectăm, cu stricteţe, principiul cronologic al discu
ţiei, vom  începe prin a face precizarea că, după opinia noastră, in isto
riografia  românească, s-a întârziat prea mult adoptarea unei poziţii 
tranşante in definirea realităţilor care au caracterizat teritoriul Româ
niei, in perioada de după retragerea trupelor şi administraţiei romane 
din Dacia, deci dup* secolul al 111-lea d.H. Deşi, la prima vedere, pro
blema respectivă s-ar reduce la analiza situaţiei din fosta Dacie romană, 
realitatea este. insă, cu totul alta. Intr-adevăr, pe lângă obligaţia ele
mentară a istoricilor de a defin i caracterul şi funcţiile pe care le-au 
avut fostele centre urbane din Dacia romană dtipă anul 275 —  pro
blemă in care se manifestă o evidentă lipsă de unitate a opiniilor — , 
ceea ce incă se aşteaptă să se facă este formularea unor aprecieri cali
tative, cu privire la rosturile multiple şi complexe ale unor centre de 
felu l aceluia de la Celei, in cadrul analizei marii probleme a continui
tăţii sau discontinuităţii v ie ţii urbane la nord de Dunăre, după retra-

236

Iţurea aureliană. Iar pentru a nu lăsa să planeze dubii asupra impor
tanţei pe care o acordăm problemei enunţate, vom face doar precizarea
i a. în acest cadru, nu se pune numai problema adoptării de către isto
riei a unei poziţii clare cu priv ire la continuitatea urbană la nordul 
Dunării în perioada postromană, ci, mai ales, aceea a necesităţii strin- 
e  nte de a se opera cu concepte ferm e şi cuprinzătoare. în încercarea 
«io stabilire a fu n c ţiilo r  obligatorii ale centrelor urbane, în perioada de 
!:< cere de la antichitate la evul mediu. Ori. din acest punct de vedere, 
ni greu s-ar putea afirma că literatura istorică ‘românească de până 
In anii '60 ai secolului nostru a arătat o preocupare statornică în sen-
ii 1 a m in tit; şi, revenind la problema tipologizării oraşelor noastre 

medievale extra-carpatice, nu se poate spune că o cunoaştere incom
pletă a realităţilor secolelor I I I— V I, precum şi o defin ire satisfăcătoare 
a lor nu se fac resimţite în stabilirea existenţei, la nordul Dunării, a 
unor centre urbane rămase „moştenire*' de la antichitatea română.

Ca importanţă ştiinţifică, îndrăznim să considerăm că specialiştii 
români au întârziat prea mult în a-şi preciza punctul de vedere, în legă
tură cu o altă problemă cu adevărat majoră, şi anume : discuţiile se 
poartă, aşa cum şi considerăm că ar trebui făcut, cu priv ire la geneza 
•>l evoluţia c iv iliza ţie i urbane pe te rito riu l României, sau ea se restrânge 
(in chip dăunător şi cu rezultate doar parţial satisfăcătoare) la analiza 
procesului form ării oraşelor medievale extra-carpatice, ca rezultat 
nemijlocit al evolu ţie i feudalismului românesc ?

Formularea acestei întrebări nu este nici retorică şi nici nu dă naş- 
tero unei talse probleme. Ea vizează, dimpotrivă, atât aspecte cronolo
gice ale procesului form ării oraşelor medievale extra-carpatice, cât .şi. 
mai ales. în modul cel mai direct. însăşi esenţa încercărilor de tipologî- 
znre a acestor aşezări urbane. Referindu-ne, pe rând, la cele două 
aspecte menţionate, vom atrage atenţia asupra următoarelor probleme :

a) Dupâ cum este bine cunoscut (noi înşine atrăgând atenţia, în 
repetate rânduri, asupra fenomenului respectiv), chiar dacă în cursul 
secolului al X -lea  se observă tendinţa (foarte firească, de a ltfel) de con
stituire a unor micro-concentrări demografice locale, care ar fi putut 
sta la baza unor formaţiuni politice de structură feudală, concentrări 
in cadrul cărora existau unele aşezări care jucau un rol complex (şi 
pclarizator de funcţii economice, militare, culturale şi administrative), 
hpsa de viitor a l unor astfel de aşezări (chiar dacă vor fi  fost, aşa cum 
. e postulează, întărite) ne determină să privim  cu foarte mult scepti
cism aceste aşezări drept nucleu al unor viitoare aşezări urbane ale feu
dalismului dezvoltat românesc extra-carpatic, perturbările produse de 
ultimele valuri de m igratori anulând aşezărilor respective posibilitatea 
evoluţiei lor spre urbanizare. în aceste condiţii, apare ca firească opi
nia cvasiunanimă a istoricilor români, potrivit căreia nu poate fi vorba 
despre apariţia primelor oraşe romaneşti extra-carpatice înainte de 
secolul ai X lII- lea . cei mai mulţi dintre specialişti plasând fenomenul 
respectiv in secolu al X lV -lea  ;

b) în eventualitatea restrângerii discuţiei la oraşele care şi-au dato
rat apariţia numai procesului de feudalizare a societăţii româneşti 
extra-carpatice (eventualitate împotriva căreia ne pronunţăm cu fer
mitate), din istoria civilizaţiei urbane medievale de pe acelaşi teritoriu
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ar trebui excluse, fără nici un temei ştiinţific, o serie de aşezări urbane 
importante, a căror geneză s-a datorat acţiunii unor factori exteriori 
societăţii româneşti.

In primul rând, trebuie avut în vedere faptul că, încă la finele seco
lului al X -lea  (şi în condiţii istorice prea bine cunoscute pentru a mai 
f i  nevoie să le amintim chiar şi pe scurt), revenirea şi consolidarea auto
rităţii bizantine la Dunăre au determinat apariţia unor centre fo rtifi
cate —  iniţial, cu rol eminamente m ilitar — , care s-au transformat, într-un 
ritm aproape unic în Europa, in aşezări urbane. Dacă situaţia respec
tivă nu ar putea fi ilustrată decât prin exemplul Păcuiul lui Soare, şi 
incă ar f i  suficient. Cum, însă, acestuia i se mai pot adăuga şi altele 
(Dinogetia fiind un altul), este limpede că a  elimina aceste aşezări din 
discuţie ar echivala cu o eroare ştiinţifică gravă, măcar şi pentru fap
tul că, indiscutabil, o parte (chiar dacă greu de defin it) a populaţiei 
respectivelor aşezări era reprezentată de românii din zonele lim itrofe 
(sau, poate, chiar, nu numai). Pe de altă parte. însă, chiar încercarea 
de tipologizare a aşezărilor urbane de (pe teritoriu1! extra-carpatic al 
României ar avea de suferit, respectivele aşezări reprezentând un tip 
bine defin it de centre urbane medievale, care nu au putut rămâne fără 
influenţe asupra mediului local înconjurător ;

c) Tipui respectiv de oraşe care şi-au-datorat apariţia acţiunii altor 
factori decât cei locali nu este, insă, şi singurul. Existenţa unor centre 
urbane înfloritoare, cum au fost cele dc la Chilia şi Cetatea Albă, a 
căror dezvoltare s-a datorat, in principal, activităţii economice a atât 
de întreprinzătorilor negustori genovezi, lărgeşte considerabil paleta 
tipologică a aşezărilor urbane medievale de pe teritoriul extra-carpatic 
al României. în plus, importanţa acestora ai- fi neindeajuns evidenţiată, 
dacă s-ar trece prea uşor cu vederea peste faptul că, prin activitatea 
lor comercială (atât de sever şi nejustificat încriminată, ia un moment 
dat), negustorii genovezi nu numai că au antrenat mărfuri româneşti 
într-un larg circuit internaţional, dar au făcut din cele două aşezări 
amintite adevărate focare de civilizaţie orăşenească, in teritoriu româ
nesc ;

d) Un capitol cu totul aparte în istoria civilizaţiei urbane medie
va le de pe teritoriul extra-carpatic al României îl reprezintă înteme
ierile urbane mongole. îndelung şi, uneori, controversat discutată, pro
blema oraşelor întemeiate de mongoli în teritoriile asupra cărora şi-au 
extins autoritatea ar trebui să-şi a fle  locul cuvenit, şi în literatura ro
mânească de specialitate, ceea ce nu s-ar putea spune că s-a petre
cut. până în prezent. Intr-adevăr, deşi mongolii şi-au instalat unul 
din centrele de putere pe o parte a teritoriului extra-carpatic al Ro
mâniei (zona dintre Prut şi Nistru), problema civilizaţiei urbane mon
gole a fost stăruitor prezentă numai in istoriografia sovietică, specia
liştii români ocupându-se aproape exclusiv de problemele consecinţe
lor politice şi m ilitare ale prezenţei mongolilor în teritoriile nord-du- 
nărene. Ori, după cum bine se ştie, existenţa unor centre orăşeneşti 
mongole, de talia celor de la Costeşti şi de la Orhciul Vechi, impune 
nu numai înregistrarea faptului ca atare, dar şi obligaţia de a se 
analiza impactul pe care l-au avut (sau l-au putut avea) astfel de 
centre de iradiere culturală asupra populaţiei româneşti, din zonele
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imediate lim itrofe, sau chiar din teritorii aflate dincoace de Prut. 
Pentru că, indiferent de compoziţia eterogenă a populaţiei unor astfel 
de centre urbane, indiferent de specificul composit al producţiei pe care 
aceasta o realiza, aşezări ca cele amintite nu au putut să nu exercite 
anumite influenţe, ţi asupra mediului local, chiar dacă întemeierile 
urbane mongole au fost îr. realitate, nu rodul evoluţiei societăţii româ
neşti locale, ci numai implantări artificiale în sânul acestei societăţi : 
această realitate este cât se poate de concludent evidentiată de chiar 
faptul că atât Costeştii, cât şi Orheiul Vechi şi-au încetat existenţa, ca 
centre, urbane, îndată după mijlocul secolului a! X lV -lea , adică ime
diat după ce autoritatea Hoardei de Aur a încetat, de fapt, să mai fie
o realitate în această zonă estică a teritoriului românesc extra-carpatic.

Dacă precizările făcute în paginile precedenta u i s-au părut ubsc- 
luţ neeesaie pentru sublinierea obligaţiei ca dis ev.' iile privind istoria 
civilizaţiei urbane m edievale de pe teritoriu l extra-carpatic al Româ
niei să nu se cantoneze lim iteze la analiza procesului formării oraşe
lor din Moldova şi Ţara Românească ca urmare a feudalizării treptate 
a societăţii locale româneşti, lor trebuie să le urmeze alte precizări, nu 
mai puţin importante, care vizează, însă, un domeniu cu mult mai sen
sibil, şi anume acela al originii şi caracterului acestor aşezări.

Aşa cum am mai arătat în diverse împrejurări, Istoriografia româ
nească —  atât în  deceniile de început ale secolului nostru, cât şi. mai 
ales, în perioada interbelică —  a înregistrat o reală diversitate de opi
nii, în problema, atât de importantă, a originii şi funcţiilor iniţiale ale 
oraşelor nostre m edievale extra-carpatice. Oscilând între originea nero
mânească a acestor aşezări şi, respectiv, legarea lor exclusiv de pro
cesul de feudalizare a societăţii româneşti, opiniile înregistrate in isto
riografia noastră au acceptat, pe de altă parte, şi lim ite cronologice 
foarte diferite, pentru desfăşurarea procesului formării centrelor urbane 
înfloritoare ale evului mediu dezvoltat. Intr-adevăr, tărâmul teoretic 
pe care s-au desfăşurat discuţiile ar putea fi delimitat cel mai bine prin 
invocarea, aici, a două păreri, sau. poate, mai curând, a două concepţii 
fundamentale, care, de fapt, se şi exclud reciproc, şi anume : de-o parte, 
s-ar situa concepţiile, destul de apropiate ale lui N. lorga şi Gheorghe
I. Brătianu, potrivit cărora primele oraşe româneşti extra-carpatice au 
fost opera unor întemeietori din afara Ţării Româneşti şi a Moldovei 
(ca etnie), ca şi rezultatul acţiunii unor factori externi, generaţi de 
nevoile economice ale unor regiuni din centrul şi vestul continentului, 
regiuni interesate de comerţul de tranzit prin teritoriul est —  sau sud- 
carpatic. Prin extensie, a apărut, astfel, celebra frază prin care Gh. 1. 
Brătianu, referindu-se la Moldova, îşi preciza-definea, de fapt. o 
întreagă viziune istorică : „A ici, drumul a creat statul".

La polul opus, se situau opiniile unui C. C. Giurescu. sau ale lui 
P. P. Panaitescu, a căror cercetare a fost dominată de convingerea că 
oraşele noastre extra-carpatice nu pot fi înţelese, nici ca punct de por
nire, nici ca evoluţie ulterioară, dacă nu sunt plasate in contextul carac
teristic al procesului de feudalizare a societăţii româneşti din afara 
Carpaţilor. Cu alte cuvinte (şi simplificând, desigur), oraşele noastre 
s-au format numai în condiţiile şi în momentul cronologic în care feu
dalismul românesc în dezvoltare a fost capabil să creeze pi’emisele corn-
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plexc necesare apariţiei aşezărilor urbane incipiente, a căror necesitate 
obiectivă se făcea resimţită, într-o societate a cărei viaţă economică în 
ascensiune poate fi cunoscută, din ce în ce mai bine, graţie cercetărilor 
arheologice, în primul rând.

Dacă, reducând discuţia la formulările foarte sintetice de mai sus. 
se poate spune că deosebirea fundamentală dintre opiniile / concepţiile 
amintite se situează în perimetrul tematic al problem ei originii (locale / 
nelocale) întem eietorilor oraşelor noastre m edievale extra-carpatice, dis
cuţia nu trebuie, însă, restrânsă la acest fond tematic. Cercetarea tre
buie dusă mei departe şi extinsă, concomitent, şi în domeniul defin irii 
conceptului de oraş medieval, ceea ce ar implica, evident, obligaţia de 
a situa istoriografia românească a problemei oraşului medieval într-un 
cadru european cuprinzător. Or, ajunsă discuţia la acest capitol, tre
buie să recunoaştem că cercetarea românească nu s-a remarcat prin 
abordarea stârnitoare a laturilor teoretice ale fenomenului urban medi
eval, sau, a ltfe l spus, a intârziat nepermis de mult să contribuie la de fi
nirea esenţei oraşului medieval.

D upi cum toţi specialiştii ştiu, în istoriografia mondială a oraşului 
medieval, discuţiile care se poartă în legătură cu conţinutul conceptului 
de oraş medieval sunt nu numai de dată veche, dar, cel puţin în dece
niile din urmă. ele devin din ce în ce mai înverşunate, în etapa actu
ală esenţa discuţiilor putându-se rezuma la întrebarea . oraşul medie
val a fost, sau nu, un fenomen economic ?

Pentru că nominalizări şi detalii în legătură- cu partizanii unei teo
rii sau ai alteia am dat, din belşug, într-o lucrare amplă (predată Spre 
publicare Editurii Academ iei Române), încheiată de curând, mă voi 
mulţumi, aici, să precizez doar faptu l că, în ultima vreme, a scăzut sim
ţitor numărul susţinătorilor tezei că oraşul medieval a fost, în primul 
rând şi preponderent, un fenomen economic, chiar dacă printre susţi
nătorii acestei teze continuă să se numere istorici prestigioşi. Tot mai 
insistent, se evidenţiază necesitatea ca oraşul medieval să fie conside
rat un fenomen foarte complex, funcţia economică a acestuia nef*ind 
decât o componentă (foarte importantă, de a ltfel) a procesului formă
rii şi evoluţiei sale.

întemeindu-ne pe studiul atent al literaturii româneşti a proble
mei, suntem obligaţi să observăm că trăsătura dominantă a istoriogra
fie i noastre din ultimele decenii o constituie situarea acesteia pe pozi
ţiile  afirm ării conţinutului predominant economic al fenomenului oraş. 
To t aici, însă, este locul să precizăm că aceste ultime decenii au fost 
şi singurele (din istoria de aproape un secol a cercetării româneşti a 
problemei oraşului m edieval) în care s-a încercat teoretizarea discuţiei. 
Exprimată, sau nu, expresis verbis, această poziţie se ilustrează prin 
însăşi situarea pe prim ul plan a factorilor economici, care au stat la 
baza şi au constituit elementul-motor al procesului apariţiei acestor 
aşezări, şi anume concentrarea în aceeaşi aşezare a meşteşugarilor şi a 
negustorilor, apreciaţi, implicit, ca fiind prim ii locuitori statornici ai v ii
toarelor centre urbane, elementele sociale fundamentale şi de durată 
ale populaţiei citadine medievale.

Pentru a nu da naştere unor confuzii cu totul regretabile, este 
nevoie să facem, însă, o precizare esenţială, şi anume : trebuie făcută
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o distincţie netă între procesul istoric (acceptat de unanimitatea spe
cialiştilor) al separării meşteşugurilor de agricultură, în sânul socie
tăţii rurale medievale, ca premisă a creării forţelor economice şi a ele
mentelor sociale care au stat la baza declanşării procesului form ării ora
şelor medievale şi, respectiv, situarea pe primul plan a conţinutului 
economic al conceptului de oraş medieval.

Prin  aşezarea pe primul plan a conţinutului economic al procesu
lui formării oraşului medieval şi prin considerarea funcţiei economice 
ca prioritară în determinarea rolului acestuia în ansamblul vieţii statu
lui feudal, istoriografia românească recentă se situează, cu fermitate, 
în cadrul „şcolii economiste", care nu caracterizează numai istoriogra
fia Europei răsăritene. A  ne mulţumi, însă, numai cu această apreciere, 
ar echivala cu văduvirea cercetării româneşti de unul din m eritele ei 
reale. Intr-adevăr, modul în care numeroşi istorici, începând chiar cu 
perioada interbelică., au abordat problema genezei oraşului medieval 
impune recunoaşterea meritului lo r de a fi  introdus în ecuaţie, şi alţi 
factori care au contribuit la demararea procesului amintit, printre 
aceşti factori situându-se, pe planuri superioare, cel politic, adminis
trativ, m ilitar şi, uneori, cultural.

în  sprijinul aprecierilor de mai sus. ar putea f i  invocate câteva 
exemple, destul de convingătoare după părerea noastră. Astfel, chiar 
modul în care P.P. Panaitescu aborda problema aşa-numitelor „târguri 
de va le“ , în ciuda aparentei priorităţi pe care părea să o acorde rolu
lui economic polarizator al acestora în  viaţa unor unităţi politico-admi- 
nistrative reprezentate de vă ile unor râuri, nu însemna altceva decât 
evidenţierea funcţiei acestora de reşedinţe ale unor autorităţi politice 
locale, aflate în fruntea cnezatelor voievodatelor constituite în cuprin
sul unor astfel de unităţi geografice bine individualizate, cum au fost, 
la începuturile feudalismului românesc (şi nu numai extra-carpatic), 
văile de râuri sau depresiunile.

De altfel, însăşi evoluţia ulterioară a cercetării româneşti nu a 
făcut decât să accentueze ponderea factorului neeconomic în încerca
rea de explicare a procesului genezei cel puţin a unora dintre oraşele 
noastre extra-carpatice, unele dintre acestea devenite, ulterior, „capi
ta le" ale statelor feudale Ţara Românească şi Moldova. în acest sens, 
ilustrative sunt interpretările date raportului dintre autoritatea feudală 
locală şi formarea vechilor nuclee urbane la  Curtea de Argeş şi, res
pectiv, Suceava, în ambele cazuri, elementul —  motor în formarea v ii
toarelor oraşe —  capitală fiind considerată însăşi reşedinţa feudală, în 
jurul căreia s-au format, treptat, cele două oraşe amintite.

Neuitând, nici un moment, că tema discuţiei de faţă o constituie 
evidenţierea necesităţii tipologizării oraşelor româneşti extra-carpatice, 
nu putem să nu subliniem faptul că, pentru tipologia centrelor urbane 
româneşti, relaţia amintită contribuie substanţial la îmbogăţirea paletei 
acesteia. De altfel, consistenţa discuţiei, în sensul arătat, nu are decât 
de câştigat dacă introducem în acelaşi grup tipologic şi cazul oraşelor 
formate in jurul unor Curţi domneşti sau al unor întărituri cu funcţii 
eminamente militare, categorie de aşezări în care Târguşorul (în Ţara 
Românească), Romanul şi Piatra Neamţ (în Moldova) îşi află, foarte 
bine, locul.
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In  finalul acestor consideraţii, ni se pare de o oportunitate neîn
doielnică încercarea do a explica alăturarea cercetării româneşti la ceea 
ce s-a numit, cu un termen generic, „şcoala economistă15. înainte, însă, 
de a înoerca să dăm această explicaţie, ni se pare obligatorie precizarea 
că, în istoriografia .românească mai veche sau mai nouă, o astfel de 
ataşare nu a fost decât rezultatul influenţelor exercitate asupra istori
cilor români de d iferite şcoli sau curente europene, cu mai largă cir
culaţie la un moment dat. Astfel, în ceea ce priveşte, de pildă, poziţia 
fermă pe care s-au situat N. Iorga şi Gh. I. Brătianu, care, o amintim 
din nou, puneau la baza procesului form ării oraşelor noastre extra-car- 
patice comerţul (ca activitate economică) şi negustorii (ca principal fac
tor social întem eietor de oraşe), ni se pare că numai cu greutate ar 
putea f i  pusă la îndoială influenţa pe care au exercitat-o asupra celor 
doi istorici citaţi (şi, prin influenţa lor, asupra altora, care li s-au ală
turat) concepţiile marelui istoric belgian H. Pirenne, pentru care comer
ţul şi negustorii au fost principalii factori creatori de oraşe, la începu
turile evului mediu european. Că la istoricii români, pe acest fond teo
retic s-a grefat, şi afirmarea originii străine a creatorilor de oraşe, 
acesta reprezintă, totuşi, un element subsidiar, care nu îşi găseşte apli
cabilitate decât la istoria Ţării Româneşti şi a Moldovei, astfel încât 
ceea ce interesează este numai esenţa economistă a concepţiei lor.

Din punctul de vedere al abordării fenomenului urban medieval, 
istoriografia Europei răsăritene a cunoscut, începând cu deceniul cinci al 
secolului nostru, o perioadă de veritabilă degringoladă, provocată de 
impunerea unei anumite concepţii în cercetarea fenomenului amintit, 
concepţiei potrivit căreia exa aproape exclusă acceptarea existenţei unui 
centru urban medieval, dacă pe primul plan nu se situau funcţiile eco
nomice ale acestuia. Lipsa de experienţă în materie, ca şi brutalitatea 
cu care se impuneau specialiştilor concepţii, devenite de-a dreptul 
dogme, întemeiate nu pe verificarea adevărului istoric, ci pe modela
rea acestuia cu scopul ilustrării justeţei unor teze teoretice considerate 
sacro-sancte, au restrâns simţitor cadrul teoretic în care se putea dis
cuta problema genezei oraşului medieval, astfel încât aproape singura 
definiţie acceptată era aceea că oraşul medieval nu putea fi conceput 
decât ca un loc de concentrare a activităţilor meşteşugăreşti şi de 
schimb.

Treptat, însă, aceste adevărate chingi teoretice nu au mai rezistat 
rezultatelor cercetării concrete, astfel încât apariţia şi a altor poziţii a 
fost un fenomen normal, chiar dacă acestea nu s-au situat cu mult în 
afara concepţiilor economiste. Iar dacă prima breşă a creat-o critica 
vehementă a concepţiilor lui H. Pirenne, următorul pas l-a constituit 
legarea nemijlocită a fenomenului urban medieval de cele mai diverse 
domenii de manifestare a vieţii materiale şi spirituale a statelor feu
dale europene.

Tocmai în acest cadru, însă, a fost posibil să se producă, şi una din 
confuziile cu consecinţe severe pentru întreaga discuţie referitoare la 
originea oraşului medieval, în general, şi anume : pornindu-se de la 
una din tezele de foarte largă răspândire (şi admisă fără rezerve) in 
istoriografia europeană a problemei —  aceea că satul este punctul de 
plecare pentru întreaga istorie a evului mediu — , mulţi specialişti au
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extins, forţat, valabilitatea tezei respective, şi asupra originii oraşului 
medieval, începuturile acestui tip de aşezări m ed ieva le trebuind cău
tate, neapărat, într-o aşezare rurală. Desigur, pentru marea m ajoritate 
a istoricilor, este, de multă vreme, un lucru comun să se vorbească 
despre procesul de ruralizare a societăţii, în perioada de sfârşit a Im pe
riului roman de Apus, transferul demografic şi de specialităţi din oraşe 
în sate apărând ca un fenomen cvasi-generalizat.

A ici, însă, s-a produs (sau, mai curând, acesta a fost domeniul în  
care a devenit posibilă) confuzia amintită mai înainte : identificându-se, 
forţat, satul, ca păstrător al unor tradiţii şi practici de producţie spe
cializată (moştenite de la lumea antichităţii), cu satul, ca nucleu al v i i 
toarelor oraşe, unii istorici au afirmat descendenţa obligatorie a ora
şelor, din satele m edievale.. Ori, cum o astfel de descendenţă nu putea 
avea ca temei decât pe cel economic, teoria economistă a ieşit consoli
dată considerabil, făcând să treacă pe planuri secundare alte orientări.

Privind lucrurile prin această prismă, se poate afirma, fără riscul 
onor erori esenţiale, că istoriografia noastră postbelică a fost, în m are 
măsură, tributară confuziei amintite, devenind aproape obligatorie cău
tarea începuturilor oraşelor medievale, în sate care le-ar f i  şi precedat, 
eventual, chiar topografic. Iar atunci când realitatea locală nu ilustra 
astfel de succesiuni topografice sat-oraş, nu se ev ita  căutarea argumen
telor în folosirea unor citate din anume lucrări teoretice (M arc, Engeîs, 
Lenin), care trebuiau să suplinească lipsa unor demonstraţii în tem e
iate pe fapte concrete. Abia târziu —  şi numai pe măsură ce faptele 
concrete nu au mai putut fi încorsetate — , practica amintită a fost 
abandonată, treptat, o dată cu renunţarea la afirm area obligatorie a 
filiaţiei amintite sat-oraş, şi în istoriografia românească a slăbii orien 
tarea către şcoala economistă, lărgindu-se consistent paleta origin ilor
posibile ale oraşului mediveal.

Revenind, încă o dată, la ideea tematică a intervenţiei noastre pre
zente, şi apropiindu-ne de încheierea rândurilor de faţă, nu putem să 
nu evidenţiem , cu sublinierile de rigoare, necesitatea stringentă a 
reconsiderării unora din poziţiile istoriografiei româneşti din trecutul 
apropiat, istoria oraşului medieval resimţind acul această necesitate, 
în istoriografia europeană, chiar din zone apropiate de noi. astfel de 
încercări se Iac, dar este tot atât de adevărat că dezbaterile se desfă
şoară în condiţiile nu numai aie confruntării noilor orientări cu pozi
ţiile —  să le spunem, eufemistic —  accentuat „tradiţionaliste1. dar şi 
ale proliferării unor opinii greu de susţinut, cum ar fi aceea a lipsei 
oricărei legături între structurile feudale ale societăţii, şi oraşele în 
formare, ale posibilităţii existenţei unor oraşe cu specific medieval în 
cuprinsul unei societăţi considerate a se afla in stadiul democraţiei m ili
tare etc., fără să mai vorbim de lipsa oricărei argumentări în contes
tarea, pur şi simplu, a caracterului economic al fenomenului oraş. în 
aceste condiţii, argumentările şi nuanţările se impun cu hotărâre, Uind, 
însă. tot atât de adevărat că întreprinderea nu se dovedeşte lipsită de 
dificultăţi, ceea ce paginile de faţă au avut, credem, cel puţin darul de

a evidenţia.
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LA  NECESSITE DE TYPOLOGISER LES V ILLES 
M EDIEVALES ROUM AINS EXTRACARPATIQ U ES

R6sume ,

L'historiographie roumaine a tard<5 de preciser son point de vue dans la ques- 
tion de la discontinuite de la v ie urbaine au nord du Danube apr£s le retrăit de
1 administration romaine en 275 (on a en vue la ndcessitd d ’6tablir les fonctions
obligatoires des cenUes urbanis pendant la periode de passage entre l ’Antigit^ et
le Moyen Age).

Le probl6me de la typologisation des villes mtSdievales extra-carpatiques de- 
vait tenir comptc de certaines considerations d’ordre gendral comme par exemple :

1) le role des facleurs internes dans la formation des villes m6di6vales extra- 
carpatiques a ete trâs reduit pendant la periode comprise entre les X -e et X lII-e  
sifccles car certains centres d6velopp£s dans le cadre des formations ă structure fe- 
odale existentes ont du supporter l'e ffet niSfavorable des dernitres migrations ;

2) Le retour de Tadministralion bysantine au Bas Danube au X -e siecle,
n’est pas restS sans 6cho dans la soci6te locale, qui aurait băn6fici<5 de l ’exemple 
de developpement rapide d'au moins deux villes comme Dinogeţia et Păcuiul lui 
Soare, les deux offrant le type g6n6tique des fortifications transform6es dans un
d61ai relativement court en v iile  ;
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3) Les centrcs urbanis mddievaux aneienr. de Chilia et Cetatea A lbă ayant â 
l'origine une predominante fonction commerciale ont exerc6 euxaussi une Influence 
sur la population locale contemporaine, temoin de leur apparltion et d6veloppe- 
ment, par leur entremise y  pendtrant dans nos regions des 616ments de civilisation

urbaine occidentale ;4) Les villes de Costeşti et Orheiul Vechi ont pu constituer aussi, pour la popu
lation locale, la source d ’influences tout aussi diverses que les fonctions de ces v il
les fondâes par les Mongols et qui ont dispăru avec la lin  dc l ’autorită de la Horde
d’Or immddiatement apres le milieu du X IV - silele.

L ’etude fin it par une serie d’appreclations concernant la necessit- de reconsi-
derer certains positions de l’historiographie roumaine dedides aux probl&mes de
villes medi6vales extra-carpatiques, en invoquant, d ’une part, certains accents â
caractere dogmatique, d’essence marxiste, manifestes jadis sous la pression iddo-
logique de l’ancien rdgime, et d'autre part, la ndcessitd de revoir avec attention lc
role de tous les facteurs qui ont contribue â l ’apparition des villes mediăvales,
action le long de laquelle, on devrait analyser la part de contribution de chacun
de ces facteurs dans la gdnăse de ce phenomune.



MEŞTEŞUGURILE IN SUCEAVA MEDIEVALA —  
SECOLELE X IV — X V II “

paraschiva-victoiua batariuc

Cercetările arheologice efectuate la Suceava, începute acum un 
secol, reluate în anul 1951 şi continuate până in prezent, alături de des
coperirile fortuite, au dus la găsirea unui important volum dc mărturii 
privitoare la istoria evului mediu românesc. Intre acestea se detaşează 
vestigiile legate de practicarea meşteşugurilor, vestigii care coroborate 
cu inform aţiile documentaro au arătat că in oraşul principală reşedinţă 
a vo ievozilor M oldoveni. Suceava, pulsa o v ie  activitate economică.

Au fost atestate documentar şi arheologic mai multe meserii şi, în 
paginile care urmează, ne propunem să facem o succintă trecere in revistă 
a rezultatelor cercetărilor arheologice referitoare la practicarea meş
teşugurilor în Suceava medievală.

Dintre meşteşugurile cunoscute, cel mai bine documentat este olă
ritul.

Deşi pe teritoriu l oraşului Suceava s-au găsit vase şi fragmente ce
ramice care se datează la sfârşitul secolului al X llI- le a  şi la începutul
celui u rm ător'. nu s-au descoperit urmele nici unui a telier de olar sau
cuptor pentru ars vasele din această perioadă, iar in form aţiile noastre
referitoare la practicarea meşteşugului olăritului in această etapă sunt 
lacunare.

începând cu a doua jumătate a secolului al X lV -lea  producţia cera
micii 1a Suceava face progrese însemnate. Astfel, pasta folosită este în
grijit preparată 2. iar procentul ceramicii lucrate cu mâna sau cu roata 
înceată şe reduce, pentru ca la sfârşitul secolului să se generalizeze uti
lizarea roţii rapide 3. Tot acum, la sfârşitul secolului X IV . meşteşugul olă
ritului de la Suceava, ca dc a ltfel şi din alte oraşe ca Şiret. Baia, Bacău, 
Piatra Neamţ, cunoaşte influenţa ceramicii cenuşii, cu aspect, de gresie, 
decorată cu rotiţa ori prin ştampilare. aparţinând coloniştilor germani

• Articolul de faţă reprezintă textul revăzut al comunicării susţinute la Se
siunea Comisiei de Istoria Oraşelor din România. Sibiu, 8—10 mai 1992.

1 Mircea D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucu
reşti, 1963. p. '10, fig. 9/1 : Paraschiva-Victoria Batariuc. Mugur Andronic, Desco
periri arheologice Ia Suceava — contribuţii Ia cunoaşterea topografiei oraşului me
dieval, în Suceava, X V II— X IX , 1990— 1992, p. 17—48, fig. 7/1, 3

- Elena Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălţuită din Moldova (secolul al 
X lV -lea  până la m ijlocu l secolului al X V I-lea ). Bucureşti. 1975, p. 27—28.

3 Ibidem. p. 36.
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stabiliţi în M oldova \ ceramica ce va fi curent im itată de meşterii lo 

cali 5.
De fapt generalizarea fo losirii roţii rapide este pusă în legătură cu 

afirmarea olăritului ca meşteşug specializat, proces ce se manifestă pe 
de o parte prin diversificarea categoriilor ceramice : de uz casnic, gos
podăresc, conducte pentru apă. cărămizi, cahle, ceramică monumentală 
ca şi printr-un proces de unificare şi simplificare tipologică 6.

La Suceava au fost făcute şi a lte descoperiri în  afară de ceramică, 
legate de meşteşugul olăritului : este vorba de peste 35 de cupoare de 
ars oai.e datând din secolele X IV , X V . X V I I ,  amenajate în zone periferice 
ale oraşului : Şipot, Parc, IRC 7 şi recent în perimetrul străzilor Petru
Rareş şi Ion Creangă s.

Cuptoarele din secolul al X lV -lea  sunt simple, o groapă adâncită în
pământ, mai mult sau mai puţin circulară, cu o gură de alimentare a 
focului şi un orificiu pentru aşezarea vaselor în cuptor, având la interior 
un postament pe care se puneau obiectele la ars —  ciuperca —  înconjurat 
de un canaln. După forma postamentului, la Suceava se cunosc mai 
multe variante : postament romboidal, circular, simplu sau străbătut de 
canale 10.

în  secolul a l XV-lea, alături de aceste cuploare simple au fost fo lo
site şi cuptoare cu două camere : una pentru foc şi o a doua pentru ar
derea propriu-zisă. Se cunosct două tipuri : cuptorul circular, cu grătar 
orizontal —  datat în prunii jumătate a secolului X V  Ji —  şi cuptorul rec
tangular cu un pilon central de zidărie în camera de ardere şi şase-opt 
braţe de cărămidă dispuse radial De remarcat faptu l că la aceste cup
toare camera de ardere era amenajată la suprafaţa solului, pereţii

* Mircca D. Matei, op. cit., p. 131— 160 ; idem. Din graue Keram ik von Su
ceava und einige archăologischc Probleme des 14. und 15. Jh. in  der Moldau, in 
Dacia. N.S., V I, 1062, p. 357— 386 ; Lucian Chiţescu, Ceramica ştampilată de la Ro- 
vian şl unele probleme in legătură cu purtătorii, ci în Moldova. în SCIV. 15, 1964,
3. p. 411— 112 ; A l Rădulescu. Die Keram ik von Şiret (14. Jh.). Z u r archăologischen 
Erforschung der moldauischen m ittela lterlichcn Stadl. in Dacia, N.S., X V I, 1972, 
p. 225—245: Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu. Stela Cheptea, Oraşul medieval 
Baia in secolele X IV — X V II, voi. I, Iaşi. 1980, p. 120— 122, fig. 77 ; idem. op. cit., 
voi. II. Iaşi, 1984. p. 222. fig. 97/1— 1 : 98/1,7. Problemele ceramicii cenuşii in M ol
dova au fost dezbătute rccent. cu ocazia colocviului naţional „Ceramica fină ce
nuşie din Moldova în sec. X IV —X V “ , organizat în zilele de 19—20 aprilie 1996 de
Muzeul dc Istorie Roman.

Elena Busuioc, op. cit,, p. 35—37.
6 Ibidem, p. 15. 27 ; Ştefan Olteanu, Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara

Românească şi Moldova in Evul Mediu, Bucureşti, 1969, p. 106— 109.
7 Mărioara Nicorescu. Date noi privitoare la cartieru l meşteşugarilor din Su

ceava, in SCIV. 13, 1962, 1. p. 81— 85 ; eadem, Cuptoare de ars ceramică din seco
lele X IV — X V  de la Suceava. în SCIV, 16, 1965. 1. p. 97— 107.

* In zona străzilor Petru Rareş — Ion Creangă din Suceava, cu ocazia săpă
rii unor fondaţii au fost distruse numeroase vestigii medievale din care s-au re
coltat materiale arheologice, între care şi „crăiţe", care se utilizau la separarea 
vaselor smălţuite în cuptor în timpul arderii. Ccrcetări inedite ale autorului, cât 
şi informaţie colegii Ion Mareş şi Florin Hău, cărora le mulţumim şi pe această

cale.
,J Mărioara Nicorescu, op. cit., p. 98— 100 
»  Ibidem, fig. 1, 2, 3.
"  Ibidem, p. 101— 102. fig. 4.
12 Ibidem, p. 103, fig. 5.
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acesteia fiind făcuţi din lut galben amestecat cu paie şi pleavă, bine 
bătătorit, fixat pe o carcasă de nuiele 13.

A  fost formulată ipoteza că primul tip de cuptor, cu o singură ca
meră era folosit cu precădere pentru producerea ceramicii cenuşii, arsă 
reducător w, şi s-a observat că la Suceava, în secolul al X lV -lea , cera
mica cenuşie depăşea proporţia de 88n/n ,r\ dar descoperiri făcute la Baia 
au arătat că în cuptoare sim ilare se ardea atât ceramică cenuşie cât şi 
roşie fti. D iferenţa de culoare a vaselor aflate în acelaşi cuptor se datora 
tirajului de aer care atingea sau nu obiectele respective l7.

Din prima jumătate a secolului a l X V -lea  avem şi primele dovezi 
certe despre producerea la Suceava a ceramicii smălţuite şi cu decorul 
realizat în tehnicile sgraffito şi champleve. Este vorba despre cuptorul 
cu două camere şi grătar orizontal descoperit in zona IRC şi datat cu o 
monedă anepigrafă de Ja Alexandru cel Bun. A ici, alături de fragmente 
de biscuit angobate şi decorate cu m otive geometrice s-au găsit şi frag
mente smălţuite de la vase cu picior inelar ca şi peste o sută de crăiţe 
circulare şi în forma litere i Y, care se aşezau între vasele smălţuite îna
inte de ardere 1S.

Nu s-au descoperit urmele nici unui atelier sau cuptor despre care 
să se poată afirm a cu certitudine că producea cahle şi/sau a lte categorii 
de ceramică monumentală, dar cantitatea deosebit de mare de asemenea 
obiecte găsite la Suceava exclude ideea producerii lor in altă parte.

Arhitectul K. A. Romstofer, care a găsit la Stupea, la circa 20 km 
de Suceava un cuptor cu cahle nesmălţuite, identice cu cele de la Cetatea 
de Scaun, şi bazându-so pe faptul că pe Câmpul Şanţurilor a descoperit 
o mare cantitate de smalţ plombifer zgurificat. a em is ipoteza că aceste 
obiecte erau produse în altă parte şi doar smălţuite în apropierea cetă
ţii ,9. In legătură cu cahlele descoperite la Suceava în complexe aulice, 
cercetătorul ieşean Alexandru Andronic a postulat existenţa „unui atelier 
sucevean, care funcţiona fie  pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun, fie  
chiar în cetate. Considerăm că în ambele ceazuri atelierul respectiv şi-a 
desfăşurat activitatea sub directa supraveghere a voievodului însuşi" 20. 
O descoperire fortuită, făcută în toamna anului 1991 pare să confirme 
ipotezele formulate de-a lungul timpului de către K. A. Romstorfer şi 
A lexandru Andronic. Astfei. in  apropierea cetăţili, în zona unde se ridică 
Muzeul Satului din Bucovina (casa Roşu), au fost găsite resturile unui 
cuptor pentru ars ceramică, de mari dimensiuni (diametrul peste 4.5 m) 
şi câteva fragmente de smalţ zgu rifica t21. Intre cele două războaie mon
diale. în diverse locuri din oraşul Suceava au fost descoperite întâmplă-

1:1 Ibidem, p. 101— 103.
M Ibidem, p. 105 ; Elena Busuioc, op. cit., p. 37—38
15 Ibidem, p. 37— 38.
16 Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea, op. cit., p. 137 şi noU 478.
17 Informaţie Florin Colibaba. căruia îi aducem mulţumirile noastre.
18 Bucur Mitrea şi colab.. Şantierul arheologic Suceava — Cetatea Neamţului. 

în SC/V. 6, 1955, 3—4, p. 780—791, fip. 25—26.
10 K. A. Romstorfer. Cetatea Sucevii descrisă pe temeiul propriilor cercetări 

făcute intre 1895 şi 1904, Bucureşti, 1913, p. 77.
20 Alexandru Andronic. recenzie la Radu Popa. Monica M ărgineanu-Cărstoiu, 

M ărturii de c iviliza ţie  medievală românească, Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R.. 
1979, in A H A , Iaşi, X V II, 1980, p. 733.

?* Observaţii inedite ale autorului.
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tor, cu priljeu l unor lucrări edilitare „cuptoare de cărăm izi:t Din pă
cate profesorul Gassauer, cel care ne furnizează informaţiile, nu ne dă 
şi a lte detali, despre descoperiri, dar faptul că aceste cuptoare sunt men
ţionate intr-un studiu dedicat cahlelor de la Suceava, ne face să presu
punem că au servit şi, pentru arderea ceramicii monumentale. Profesorul 
Rudotf Gassauer, găsind numeroase fragmente de cahle, asemănătoare cu 
cele descoperite la Suceava, în zona fostului sat Săciori, pe Costâna, sat 
dispărut in secolul al X V I I I - le a 2S considera că toţi locuitorii lui erau 
saşi —  de unde şi numele Săsciori —  şi că se ocupau cu producerea de 
cahle, drept pentru care au prim it numeroase în lesniri de 1a dom nie^, 
ipoteză care insă îşi mai aşteaptă confirmarea prin noi cercetări.

în legătură cu producerea cahlelor. considerăm că aceleaşi ate
liere lucrau atât ceramică de uz casnic ca şi ceramică monumentală, care 
era făcută la comandă 2\

După caracteristicile tehnice şi stilistice prezentate de cahlele des
coperite ia Suceava, .suntem de părere că aici au funcţionat mai multe 
categorii de ateliere 2C.

Exista un atelier care lucra pentru domnie şi marii boieri de felul 
lui Ioan Tău tu, Luca Arbore sau Gavril Trotuşan, producând cahle smăl
ţuite —  mai puţin frecvente şi mai scumpe —  de calitate, cu detalii di
ferenţiate şi defecte retuşate, aproape de prototitpurile central-europene, 
atelier care elabora noi teme sau variante îra subiecte iconografice cu
noscute27. Recent a fost formulată ipoteza conform căreia locuinţa des
coperită pe strada Petru Rareş —  plasată în unul din cartierele locuite 
de olari —  a aparţinut unui meşter care făcea cahle pentru nevoile 
domniei şi că o parte din cahlele care formau soba —  cele cu păsărea 
bicefală, considerată de descoperitori a fi „vulturul imperial bizantin14 — , 
mai puţin izbutite, au fost dăruite de voievod slujitorului său, meşterul 
olar 2S.

Erau apoi atelierele orăşeneşti, care lucrau pentru micii boieri şi 
pentru orăşenii înstăriţi ; aici cahlele trădau producţia de serie mare, 
erau neretuşate, cu detalii neglijate, nesmălţuite şi prezentând variante 
simplificate 29.

O ultimă categorie era formată de atelierele popurate sau perife
rice. care lucrau pentru marea masă de orăşeni şi ţărani înstăriţi ; se 
produceau în general forme simple, funcţionale, decorate cu motive

-  Rudolf Gassauer, Teracote sucevene, in BCM1. X X V III, 1935, p. 151— 152.
-:l Teodor Balan,- Satele dispărute din Bucovina. Cernăuţi. 1937. p. 14.

Rudolf Gassauer, Beitrăge zur Kultvrgeschicte der Bukowina. in Siidost- 
Fnrschungen, 1/2, 1941, p. 1—6.

25 Vezi in acest sens descoperirea dte la Iaşi, din zona străzii C. Negri a unui 
atelier de olar unde în aceiaşi cuptor s-au găsit vase dp uz comun şi cahle. Nicolae 
N. Puşcaşu, Voica Maria Puşcaşu, Mărturii de civilizaţie i i  urbanizare medievală 
descoperite in vatra istorică a laşilor, in RM M -M IA , 2, 1983, p. 35—36.

28 Paraschiva-Victoria Batariuc, Ateliere pentru producerea cahlelor in Mol
dova medievală, in SCIVA. 43, 1992. 2, p. 213—220.

Ibidem, fig. 2/4 : 6/2. 3.
28 Mircea D. Matei, Civilizaţia, urbană medievală. Contribuţii (Suceava până 

la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucureşti, 1989. p. 96—97 
Paraschiva-Victoria Batariuc, op. cit., fig 3
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geometrice sau cahle figurate, cu detalii simplificate, cu mişcări şi ati
tudini nefireşti, amintind arta naivă 30.

O adevărată serie de îndeletniciri atestate la Suceava este legată de 
prelucrarea metalelor.

Moldova şi implicit Suceava nu sunt deosebit de bogate în mine
reuri, excepţie făcând zăcămintele de aramă dc la Moldoviţa —  exploa
tate in evul mediu —  ea şi cele de fier şi metale nefieroaşe din zona cris
talină a Carpaţilor Orientali (Iacobeni si Broşteni pe Bistriţa) cu bogate 
aflorimente de minereu de suprafaţă. In sedimentele aluvionare se gă
sesc lentile feruginoase (siderit, cu circa 30— 40% Fe), iar în apropierea 
zăcămintelor de turbă, limonită, care conţine 60% F e 3’ .

La Suceava se pare că se exploatau acele lentile feruginoase de si
derit din stratele, terţiare, şi dovada o face un târnăcop de miner frag
m entar32. două sape cu faţa trapezoidală, asemănătoare cu un scut, cu
o puternică nervură mediană pe faţa exterioară 33 ca şi o cange cu un 
corp masiv şi un braţ arcuit :M. toate piesele făcând parte din colecţia 
Romstorfer. constituită la sfârşitul secolului trecut, cu descoperiri făcute 
la Cetatea de Scaun şi pe Câmpul Şanţurilor.

Pe Câmpul; Şanţurilor, la circa 500 m est de Cetatea de Scaun, de-a 
lungul unei albii străvechi deschisă spre lunca Sucevei, de unde se re
vărsau mereu curenţi de aer, într-o suprafaţă care se întindea pe apro
xim ativ 2 000 m2, bogată în resturi provenind de la activităţi siderur
gice. s-au găsit; vestigiile unui cuptor pentru redus minereu de fier. Era 
un cuptor de suprafaţă —  de tip catalan —  cu vatra adâncită la —  15 
cm. cu diametrul de 70 cm şi acoperit cu un strat de amestec refractar 
din argilă şi nisip 3;\ Pe vatră s-au găsit zgură de fier, cărbune de lemn 
de Stejar, pământ refractar ca şi urme de var, care fusese folosii ca 
fondant. Acest cuptor a fost. datat in secolul al X V - le a 36. Analîzându-se 
resturile de zgură s-a văzut, că oxizii de fie r  reduşi în acest cuptor pro
veneau din zona Cristalină a Carpaţilor Orientali 37, şi că procentul de 
metal rămas în zgură —  destul de ridicat —  30% era totuşi mai scăzut 
decât în cazul cuptoarelor cu vatră adâncită şi cotlon, cum era ccl de la 
Hlincea, din secolele X I I I -X IV  38.

;w Ibidem, fig. 8/1.
N. Oncescu, Geologia României, Bucureşti 1965, passim.
Inedit, in colecţiile Muzeului National al Bucovinei. Suceava, nr. inv. E/615. 

Pic-se similare au fost descoperite la Baia. cf. Eunenia Neamţu, Stela Cheptea, 
cp. c it .  voi. 1, Iaşi, 1080. p. 49—50. 'îş. 17/4. 9 : 18/2, 3.

33 Octnv Monoranu. Emil I. Emandi. Aspecte ale economiei agricole medie
vale in aşezările din Podişul Sucevei, in Suceava. V I—V II. 1979— 1980. fig. 29 1, 2. 
publică cele două sape ca fiind utilizate la lucrări agricole. Piese asemănătoare, 
folosite in minerit au fost descoperite la Baia Mare, vezi Radu Popa. E. Kovâes, In  
legătură cu extragerea metalelor preţioase la Baia Mare in secolul al X V I-Ica , in 
SCIV. 16. 196). 1. p. 114— 115. fi?». 2/1 şi la Baia. Eugenia Neamţu. Vasile Neamţu, 
Stela Cheptea. op. c it ,  voi. II. Iaşi. 1984. p. 59—60. fig. 18/3—5.

■'•r‘ Inedită, in colecţia Muzeului National al Bucovinei. Suceava, nr. inv. S/623.
0 Trifu Martinovici, Meşteşugul metalurgiei pe teritoriu l Cetăţii de Scaun a 

Sucevei, in SCIV, 12. 1961, 2, p. 325.
*  Ibidem.

Ibidem, p. 321 ţi nota 1.
Ştefan Olteanu, Constantin Şerban. op. cit., p 19—20.
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Resturi de zgură, unele dintre ele de forma unor turte planconvexe, 
au mai fost descoperite la Şipot ;59, mănăstirea Zam caiţ0, Ţarna Târgului 
ţîn zona satului Lisaura), ',1. ceea ce pledează pentru prezenţa aici a altor 
cuptoare utilizate la reducerea minereului de fier.

Pe Câmpul Şanţurilor au fost găsite şi câteva bucăţi de fontă bru
tă, care după condiţiile de descoperire se datează in secolele X V — X V I. 
Prezenţa acestor bucăţi brute la Suceava poate fi socotită ca un indiciu 
care atestă producerea locală a fontei in secolele X V — X V I 42

Tot legat de prelucrarea metalelor —  de această dată topirea ara
mei —  avem la Suceava câteva descoperiri precum cele câteva creuzete 
din grafit smălţuite la exterior provenind de la Cetatea de Scaun ''3. 
lingurile de turnat metal din colecţia Romstorfer v' şi de pe Câmpul Şan
ţurilor w, sau cele două găsite în anul 1991 in curtea bisericii Sfântul Ioan 
Botezătorul (a Cocon ilor)/,G ca şi deşeurile de prelucrare a cuprului din 
zona P a rc157 ori de lângă Curtea Domnească '*®.

La Suceava s-au descoperit şi urmele unor ateliere de fierărie. 1*1 
Şipot a fost descoperit un atelier datând de la sfârşitul secolului al
X lV -lea , bogat în unelte şi deşeuri din fie r %  un a l doilea este cel din 
zona Parc, datând din secolul al XV -lea. aici găsindu-se —  între altele — 
un brăzdat? şi un cuţit de plug în  stadiul dinaintea finisării?0. Unelte pre
cum dornuri, pile, cleşti, nicovală, ciocane sunt şi ele de pus in legătură 
cu ateliere de fierărie care au activat pe Câmpul Şanţurilor sau în zona 
fostului sat Cut (actuala stradă a M itropoliei) 51.

Cercetări metalografiee au arătat că meşterii fierari suceveni fo lo
seau un fie r moale —  cu un procentaj redus de carbon : 0,2— 0,3%), dar 
că utilizau şi oţel pentru a confecţiona diverse obiecte, ca şi unele teh- 
n.ioi deosebite, ca sudarea benzilor de oţel pe fier, sau modelarea unor 
piese prin sudarea a trei benzi de metal, dintre care două cu aceeaşi 
com f^ziţie chimică. Mai erau cunoscute călirea lentă, cea care dădea 
un fier maleabil, flexibil, călirea bruscă în apă rece, care producea un 
fier dur, dar casant, comentarea —  acel procedeu termochimic de obţi
nere a unei calităţi superioare de oţel prin difuziune superficială (1,6 
mm) a carbonului in pasta metalică (circa 0.8%) °~-

Trifu Martinovici, op. c it ,  p. 322
40 Bucur Mitrea şi colan., op. cit., p. 795—796.
;l Cercetări inedite ale autorului.

Trifu Martinovici. op. c it ,  p. 327—328.
*3 Inedite, in colecţiile Muzeului National al Bucovinei. Suceava, nr. inv. 

E/555 §i E/556.
! ; Inedită, tn colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei, Suceava

Mircea D. Matei şi colab., Şantierul arheologic Suceava, in Materiale, V III. 
p. 756, fig. 15.

w Inedite, informaţie domnul profesor dr. Mircea D. Matei, căruia ii mulţu
mim si pe această cale.

Mircea D. Matei şi colab.. Şantierul arheologic Suceava, in Materiale, IX ,
p. 375.

18 Paraschiva-Victoria Batariuc. Mugur Andronic. op. cit., p. 39—40.
w Elena Busuioc, Ceramica locală de uz casnic din secolul al X lV -lea  de la 

Suceava, în SCIV, 15, 1964, 1, p. 86.
M Ştefan Olteanu, Constantin Şerban. op. c it ,  p. 63— 64.
51 Catalogul obiectelor colecţionate de „Muzeul orăsencsc" Suceava, Suceava, 

1929, p. 14, nr. 263.
53 Ştefan Olteanu. Tehnica elaborării otelului in a doua jumătate a. secolului 

al X V -lea  pe teritoriu l Sucevei i?! lumina cercetărilor de laborator, in Suceava.
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Legat de prelucrarea' aramei şi a bronzului avem  la Suceava desco
perite câteva ateliere pentru podoabe. In unul dintre ele, din apropierea 
Curţii Domneşti, datând de la începutul secolului al XV-lca, s-au găsit 
deşeuri /de tablă de cupru şi un cercel de itâmplă eu un oapăt in spi
rală 53. Cel de al doilea atelier a funcţionat tot în zona Curţii Domneşti şi 
este datat la sfârşitul secolului al X V -lea  şi începutul celui următor. S-au 
găsit' creuzete de lut cu urme de aramă şi argint şi un creuzet din fie r 
cu urme de cupru r,/'. In perim etrul IRC s-au descoperit resturile celui 
de al treilea atelier, cu dimensiuni reduse (1,25 X  2 m), care mai func
ţiona în primele decenii ale secolului a l X V I-lea . A ic i s-au aflat nas
turi globulari obţinuţi prin presare in tipare de piatră, în diverse sta
dii de prelucrare, cu dimensiuni variind între 8 şi 18 mm (circii 90*/o diin 
obiectele descoperie), fragmente de aplici, catarame, inele lucrate prin 
turnare din bronz, precum şi 47 de monede de argint de la Ştefăniţă 
Vodă v\

Cele două cetăţi : Cetatea Şcheia şi Cetatea de Scaun, Curtea Dom
nească, bisericile ne vorbesc despre prezenţa la Suceava a meşterilor 
constructori. După studiul planurilor pe care le prezintă, s-a ajuns la 
concluzia că cele două cetăţi de la Suceava se încadrează in tipul polo- 
no-baltio56 şi că arhitecţii şi o parte a meşterilor pricepuţi să lucreze 
piatra au fost trimişi in Moldova de chiar regalitatea polonă, dar că 
mâna de lucru necalificată era recrutată dintre localn ic i57. Construc
torii au lăsat câteva unelte : mistrii, scripeţi, ciocane, pene şi dălţi 
pentru cioplit piatra "’8.

Analiza semnelor lapidare de la Cetatea de Scaun ca şi de la unele 
biserici din oraş precum Sfântul Gheorghe şi Sfântul Dumitru i-au con
dus pe cei care s-au ocupat cu studierea arhitecturii m edievale moldo
veneşti la concluzia că acei care au lucrat ornamentele sculptate în 
stil gol ic aparţin de lo jile  germane™, iar disputa dintre voievodul Petru 
Rareş şi Ioan Zidarul (Hans Maurer) din Bistriţa ne dovedeşte că cel pu

ni, 1973, p. 113—117 ; Emil I. Emandi, Nicolac Băneescu, Contributions historiques 
aux techniqucs et aux technnJogles des pieces en fer du Moyeti- Aga decouvertes 
dans la zone scptentîonalc dc la Moldavie, in Dacia, N.S.. X X V II, 1—2, 1983, 
p. 145— 173.

M Paraschiva-Victoria Batariuc, Mugur Andronic, op. cit., p. 39— 40, fig. 9/3.
T>i Bucur Mitrea şi colab.. op. cit., p. 776. fig. 21.
“  V irgil Vătăşianu şi colab.. Şantierul arheologic Suceava, în Materiale, V II, 

p. 610—615 : Mircea D. Matei, Ştefan Olteanu, Date noi cu p riv ire  la dezvoltarea 
meşteşugurilor in Suceava feudală, în SCIV. 12. 1961. p. 121— 131.

M V irgil Vătăşianu, Istoria artei feudale in ţările române, voi. I. Bucureşti, 
1959. p. 290. Vezi si Alexandru Andronic, A propos des fortifications medievalei en 
Moldavie, în ArhMold, X IV , p. 150— 152; care consideră cetăţile construite in se
colul al X lV -lea  drept creaţii ale autohtonilor.

57 Mircea D. Matei. Alexandru Andronic. Cetatea de Scaun a Sucevei, Bucu
reşti, 1965. p. 14— 15.

58 Vezi în acest sens Gheorghe Diaconu, Nicolae Constantinescu, Cetatea 
Şcheia. Bucureşti. 1960, fig. 42/1— 4.

19 K. A. Romstorfer. op. cit., p. 72—74, fig. 64 ; G. Balş, Bisericile lui Ştefan 
cel Mare, in BCMI, X V III, 1925, p. 317—318 ; Mira Voitec-Dondea, Reflece gotice 
in arhitectura Moldovei, Bucurcşti, 1976 p. 66—69.
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ţin o parte a constructorilor —  arhitectul şi mâna de lucru calificată pro
vin din Transilvania 60.

De meşteşugul construcţiei se leagă şi descoperirea unor cuptoare 
de ars varul la Cetatea Şcheia şi pe Câmpul Şanţurilor. La Ceda tea 
Şcheia cuptoarele datând din secolul al X lV -lea , erau dreptunghiulare 
(10,20 X  4,30 m), cu cinci guri de foc şi având o capacitate de circa 130 
m c 61. Cupoarele de pe Câmpul Şanţurilor, datând din secolul a l XV -lea, 
erau de formă circular-ciîîndrică. cu un diametru de 4.5 m şi adânci
mea de 2 m  C2.

Relatări a le călătorilor s tră in ifii ca şi descoperiri arheologice au ară
tat că în Moldova, deci şi la Suceava, cele mai multe case erau construite 
din lemn şi apoi acoperite cu lu t61'*. Pentru a le  construi era nevoie de 
lemnari pricepuţi. Se foloseau două tehnici de construcţie: „în amnare'1 —  
Fackxoerk —  cu stâlpi masivi în colţuri, în care erau prinse scânduri sau 
grin zi orizontale şi „în  cheotori“ sau „în  cununi1* —  Blokbau —  cu grinzi 
orizontale care se încheiau la capete în jumătate lemn O parte a ca
selor aveau şi p ivniţe spaţioase, şi ele îmbrăcate în lemn eG. S-au găsit, 
alături de urmele caselor şi unelte folosite de cei care prelucrau lem
nul : bărzi, [tesle, fierăstraie, sfredele, compase de trasat, dălţi, ca şi 
cuie, scoabe, piese de feronerie precum balamale, gratii, încuietori, la
căte. chei.

Descoperirea în  anul 1954 a unei pietre de mormânt pe care a  fost 
sculptat un arc dublu, a meşterului Petrus Arcufex, ucis de tătari în 
1513, ne vorbeşte despre un alt meşteşug prezent la Suceava, şi anume 
cel al producerii armelor °7.

Un alt meşteşug atestat arheologic la Suceava este şi cel al pre
lucrării osului. Un atelier datând din secolul al X V -lea  a fost descoperit 
la Şipot. A ic i s-au găsit o mare cantitate de coarne de cerb în diverse 
stadii de prelucrare, ca şi plăsele de cuţit, decorate geom etricr,s. Un al 
doilea atelier, datat la sfârşitu l secolului al X V -lea  şi începutul celui

Alex. Lapedatu, Cercetări istorice cu privire la meşterii bisericilor moldo
vene din secolul al X V I-lea , in BCM I, V. 1912, p. 23—29 ; idem, Ioan Zidarul lui 
Petru Vodă Rareş, in BCMI, V, 1912, p. 83—86.

|J| Gheorghe Diaconu, Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 51—60, fig. 27.
Vi Bucur Mitrea şi colab., op. cit., p. 763—764, fig. 9 ; Ion Nestor şi colab.. 

Şantierul arheologic Suceava. Raport prelim inar asupra săpăturilor din campania 
anului 1955, în Materiale, IV , p. 247—248, fig. 3, 4.

,a Vezi Giovanii Maria Angiolello. în Călători străini despre ţările române, 
voi. I, Bucureşti, 1968, p. 137— 138 şi Nicc61o Barsi, Călători străini despre ţările 
române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 75.

01 Emil I. Emandi, Mihai Ştefan Ceauşu, Contribuţii de m orfologie urbană la 
cunoaşterea istoriei oraşului Suceava. 138S— 19S8, în Suceava, XV . 1988, p. 116— 137 ;
Paraschiva-Victoria Batariuc, Mugur Andronic. op. cit., p. 37—43. 44, 46—49.

64 Gheorghe Diaconu. Observaţii cu p riv ire  la urmele vechiului târg al Su
cevei în vremea m arilor asedii otomane şi polone din veacul al XV-lea, în SM IM , 
I, 1955, p. 267— 282 ; Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, M ărturii de c iv ili
zaţii» medievală românească. O casă a domniei şi o sobă monumentală de la Suceava 
din vremea lui Ştefan cel Mare, Bucureşti. 1979, p. 14—26 ; 31—39 ; Emil 1. Emandi, 
Mihai Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 116— 137

w Gheorghe Diaconu, op. cit., p. 272. fig. 4.
u’ Bucur Mitrea şi colab., op. cit., p. 783, pl. 1/2.
w Mircea D. Matei, Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, sec.

X IV — X V I), Suceava. 1970. p. 87—88
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următor şi având un inventar asemănător primului, a fost descoperit în 
zona străzii Veronica M ic le09.

La Suceava au fost descoperite şi dovezi care atestă prelucrarea 
pieilor. Au fost găsite cuţite speciale, cu lama lungă, îngustă şi vârful 
curbat, care serveau la răzuitul pieilor, ca şi suvace, ace de mari dimen
siuni, degetare din plumb şi bronz, foarfeci, care însă pot fi legate şi de 
croitorie.

Documentar, la Suceava au fost pomeniţi, începând din secolul al
X V -lea  numeroşi meşteşugari precum ţesători, croitori, pielari, curelari, 
cojocari, cizmari, săbieri, tâmplari, fierari, zidari, dulgheri, aurari, zu
gravi etc., fără încă să-i putem lega într-un fel, în stadiul actual al cer
cetării, de descoperirile arheologice făcute.

LES M fiTIERS DE SUCEAVA M EDIEVALE ENTRE LES X lV -e  
ET X V II-e  SlECLES

R6su,me

Des recherches archSologiques effeetuees durant un sifccle,. corrobortfes avec 
des informations doeumentaires, oni demontrd* que la viile  de Suceava a 6t6 
un actii centre artisanal.

L L ’iţUdte se propose de passer en revue les r£tultats des recherches archGo- 
logiques concernant les m^tiers pratiqufo par les habitants de Suceava, attesWes 
par ces recherches.

On y prtfsente des preuves arch6ologiques lid-es au metier de potier — les 
quartlers artisanaux e l les ateliere actifs de la v iile  de r6sidence des voîvodes 
moldaves — , â l’exploltation des lentilles ferugineuses de siderite des couches 
tertiaires. ă la fonte et a l ’usinage du fer. du cuivre et du bronze. aux objets 
de parare, â I'act ivite des maitres — constructeurs. charpentiers et maţons, a ceux 
qui fabriquient des armes, qui faisaient des objets on os. ainsi que des fourreurs 
et pc-lletiers.

w Paraschiva-Victoria Batariuc, Mugur Andronic, op. cit., p. 49.
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BINECREDINCIOSUL DOMN ŞI APĂRĂTORUL DREPTEI 
CREDINŢE —  ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFANŢ

V A S ILE  M. DEMGIUC

„Intr-însul găsise poporul românesc cea 
mai curată şi mai deplină icoană a sufle
tului său : cinstit şi harnic, răbdător fără 
să uite şi viteaz fără cruzime, straşnic 
în mânie şi ser.in în iertare, răspicat si cu 
măsură în grai, gospodar şi iubitor a l lu
crurilor frumoase, fără nici o tru fie în 
faptele sale...

Şi cu cât se vede această icoană mai 
limpede, cu cât se înţelege mai desăvâr
şit şi se iubeşte mai mult, cu atâta şi 
viitorul se vesteşte mai bun, căci atunci 
neamul merge pe drumul strămoşului cu
minte. *•

Nicolae lorgn

Poporul român, prin grija, ajutorul şi mila lui Dumnezeu, a stră
bătut un drum lung in multimilenara sa existenţă, dt um străjuit de vo ie
vozi v ite ji care îşi apărau ţara cu spada duhului creştin şi cu sabia în 
mână, ajutaţi de curteni şi răzeşi, gospodari răbdători, care aveau o 
aprinsă credinţă şi nădejde în ajutorul Domnului nostru lisus Hristos.

A ic i in Moldova, unde sunt însemnele ilustrelor modele de stator
nicie, virtute şi frumos, care au ţinut v ie  şi curată flacăra de tradiţio
nală şi sfântă evlavie românească spre care ne întoarcem mereu spre 
a-i învăţa cadenţele grave, a devenit un lucru obişnuit ca atunci când 
se vorbeşte despre evul mediu românesc, sau când se scrie despre evul 
mediu românesc, cititorului să-i vină în minte numele lui Ştefan cel 
Mare.

Când în acea z i de aprilie 1457, Moldova ieşi inainte, „cu mitropolit, 
episcopi, egumeni, boieri, răzeşi şi ţărani, în Câmpul de la D ireptale“ *, 
mitropolitul Teoctist I în urarea sa „Domn te vrem de-a pururi" nu gre
şea cu nimic ; pentru că strălucitele izbânzi ale lui Ştefan cel Mare au 
păstrat neatise hotarele M oldovei din Pocuţia de miază-noapte până la 
Cetatea Albă de miază-zi şi din Munţii Carpaţi în apus până la apa Nis
trului la răsărit, pentru că Ştefan cel Mare a fost, este şi va f i  unul din 
stâlpii de sprijin in veşnicie a fiinţei neamului românesc.

1 Barbu Ştefănescu Delavrancea, Apus de Soare, Bucureşti, 1973, p. 77.
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Ştefan cel M are a devenit de-a lungul veacurilor luminos simbol a] 
neţărmuritei dragoste de ţară şi de biserica străbună. întruchipare a cu
rajului oştenilor, a credinţei poporului de pe meleagurile moldave. V o
inţă neclintită în faţa prim ejdiilor ce îi ameninţau poporul. Gândire 
înaltă de strateg şi de adevărat creştin pusă în slujba apărării integri
tăţii, independenţei vetre i şi bisericii moldave. încrezător fără de mar
gin i în capacitatea de luptă a poporului şi in puterea credinţei orto
doxe. Iată numai câteva dintre atributele pline de elogiu care ilustrează 
chipul şi personalitatea lui Ştefan cel Mare. erou legendar, intrat în con
ştiinţa poporului nostru ca simbol al neînfricării şi spiritului de jertfă  
*n apărarea libertăţii şi credinţei străbune.

Epopeea apărării Moldovei, şi am putea spune fără frică de a exa
gera, epopeea apărării întregului sud-est european de către bravii oşteni 
conduşi de Ştefan cel Mare, n-a putut fi  ştearsă de vălul veacurilor, şi 
nici imaginea măreaţă a voievodului care a făcut ca faima Ţării Moldo
vei să străbată atât de departe, deopotrivă, în apusul creştin, ca şi în 
răsăritul mahomedan, provocând admiraţia prietenilor şi respectul duş
manilor. Fiecare generaţie, pe măsura evoluţiei, a adus la lumină noi şi 
noi aspecte legate de cei 47 de ani de domnie ai lui Ştefan cel Mare, 
ani în care s-au ridicat tGt atâtea lăcaşuri, c iv ile  şi bisericeşti, într-o 
formă atât de desăvârşită, punând într-o mai clară viziune tumultoasa 
domnie a unui dintre cei mai mari domnitori ai românilor.

Nu este nicidecum o elegantă afirm aţie faptul că despre Ştefan cel 
Mare există încă o inepuizabilă paletă de aspecte ce aşteaptă să fie  
valorificate prin scris, chiar dacă până acum numărul studiilor de isterie, 
literatură şi folclor închinate lu i au depăşit de mult numărul 1 000.

Eroismul şi credinţa moldovenilor, exemplara comportare a  acestora 
şi a conducătorului acestora. Ştefan cel Mare, în marea luptă de apărare 
a ţării şi a Bisericii Ortodoxe au fost şi rămân pentru poporul român 
momente scumpe din istoria noastră. Trăsăturile de caracter, demne de 
admiraţie, ale moldovenilor, reliefate şi de duşmani, vite jia  şi curajul 
în bătălii, şi mai ales fierbintea iubire a Bisericii Ortodoxe sunt pentru 
noi cea mai de preţ moştenire de la strămoşi.

S-a pus deseori întrebarea : Care a fosl valoarea, rolul Ortodoxiei 
pentru destinele poporului român '? La această întrebare s-a dat un răs
puns care cuprinde întreaga esenţă : „Ortodoxia pentru această naţie, 
iar nu această naţie pentru Ortodoxie11. 2 Cu a lte cuvinte, Ortodoxia a 
fost principala cale care a îngăduit continuitatea tradiţiei bizantine, a 
întărit unitatea tuturor românilor, salvându-i de la anexiunea culturală 
ce i-ar fi  ameninţat din partea vecinilor catolici ori musulmani.

Prezenţa lui Ştefan cel Mare în destinele M oldovei a fost de natură 
să sporească interesul Europei pentru poporul care a făcut din spaţiul 
vechii Dacii o stavilă adevărată în calea oştilor Semilunii.

Strădania de asigurare a independenţei M oldovei în condiţii inter
naţionale cu totul neprielnice, dar în mijlocul cărora a ştiut să păstreze 
orientarea cea mai potrivită, îl desemnează pe Ştefan cel Mare ca unul 
dintre conducătorii de frunte ai poporului român.

îm prejurările alegerii sale ca domn, fermitatea şi iscusinţa cu care 
şi-a condus ţara, neobosita sa strădanie de a organiza rezistenţa în faţa

2 N Iorga, Concepţia românească a Ortodoxiei, Bucureşti 1940, p. 45.
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agresiunii semilunii otomane, curajul de a fi încercat şi reuşit să se ri
dice împotriva cuceritorului Constantinopolului bizantin, tem eiurile că 
a avut conştiinţa unităţii tuturor românilor, toate acestea fac din Ştefan 
cel Mare un procurşor a l lui M ihai Viteazul.

Preţu it ca toţi marii bărbaţi ai ţării, viu în conştiinţa neamului, 
Ştefan cel M are este una din e fig iile  noastre. Domnia sa cu adevărat 
este una dintre cele mai însemnate ale M uşatin ilor3, dar, cu siguranţă 
şi cea mai dramatică dintre ele.

Ştefan cel M are n-a fost numai viteazul conducător de oşti care din 
36 de războaie a ieşit biruitor în 34, n-a fost numai un organizator de 
ţară iscusit şi ctitorul unei stări de dezvoltare a culturii m edievale din 
Moldova, ci în primul rând un creştin convins.

Nu spre laudă deşartă a ridicat atâtea locaşuri de închinare, înzes- 
trându-le cu moşii şi oameni, cu obiecte şi cărţi de cult, acordându-le 
acolo unde socotea că este nevoie, numeroase privilegii, ci spre mân
tuirea sufletului său, spre slava lui Dumnezeu, spre care îşi ridica gân
durile şi nădejdea ori de câte ori se găsea în vreo strâmtoare ori necaz.

Ştefan cel M arre era conştient că, „pe creştinătate nu numai cu 
cuvinte, ci din inimă cu căldură mărturisind-o“ este spre folos. *

Nu există nici o îndoială asupi’a credinţei lui, cu care s-a adăpat la 
curatele şi neamestecatele izvoare ale pravoslavnicei Biserici încă din 
copilăria lui. Ştim cu toţii ultimele cuvinte a le  lui Ştefan cel M are : 
Doamne numai tu singur ştii ce-a fost în inima mea. N ici eresurile cele 

înşelătoare, nici focul vârstei tinereşti, n-au putut-o sminti, ci am ră
mas întărit pe piatra care este însăşi Hristos, pe a căruia cruce de-a 
pururi îmbrăţişată la piept ţinând, viaţa mea am închinat-o, nădejde 
nesmintită printr-însa la părintele veacurilor având, prin care pe toţi 
vrăjmaşii am gonit şi am înfrânt11. 5

Cât va dăinui pe pământ poporul român se va vorb i în fiecare 
loc —  aşa cum se vorbeşte şi astăzi, despre Ştefan cel Mare, ca de omul 
care a întruchipat, timp de jumătate de veac, tot ce este puternic şi 
frumos în sufletul poporului român.

„Orice cetate, orice zid, orice val, orice şanţ, întreabă cine l-a făcut 
şi ţi se va răspunde : Ştefan cel Mare — Orice biserică, orice fântână, 
orice curte sau palat vechi se va datora eroului Moldovei. Orice bunătate, 
orice aşezământ a cărui rămăşiţă se mai tărăgănează până astăzi, orice 
legiure omenească, orice puneri de cale înţelepte Ştefan Vodă le-a  urzit“ . 6

In ajunul îm plinirii a 500 de ani de la trecerea lui la locul de veş
nică odihnă, B isenica Ortodoxă Română se socoteşte şi îndreptăţită dar 
şi îndatorată, să ia parte, aducând prinosul său de evlavioasă închinare, 
înaintea „icoanei*1 nepieritoare a lui Ştefan voievod.

Tem eiurile care îndreptăţesc Biserica noastră să cinstească şi să 
preaslăvească pe cel pe care recunoştinţa şi pietatea populară l-a numit 
de multă vrem e Ştefan cel Mare şi Sfânt, sunt îndeobşte cunoscute : 
Iu b ito r al casei lu i Dumnezeu —  c tito r de b ise r ic i; A părător al în treg ii

:l Ştefan S. Gorovei, Mujatinii, Iaşi, 1976.
* Vartolomeu Măzăreanu, Cuvânt de pomenire vechiului Ştefan cel Mare,

domnul Moldovei, Bucureşti, 1904, p. 29.
5 Ibidem, p. 30.
6 S. Theodorescu Kirileanu, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Focşani, 1904.

17 — Anuarul de Suceava
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creş tină tă ţi; Iu b ito r al sihaştrilor ; Iu b ito r al săracilor ; Ie rtă tor al duş
m anilor ; Pildă de smerenie ; Purtă tor al crucii v ie rii personale ş.a.

Ştefan cel M are îşi socotea domnia hărăzită prin voia lu i Dumnezeu, 
cu toate că actele de cancelarie care ni s-au păstrat, vorbesc că puterea 
sa de „domn al M oldovei" purcedea de drept prin alegerea făcută după 
datină şi rânduială de către ţară.

„N o i suntem domn al Ţării Moldovei din voia lui Dumnezeu" 7 sub
linia hotărât la 16 septembrie 1485, în actul de omagiu către Cazim ir al 
Poloniei.

Este momentul să reamintim aici ideea unanim recunoscută că pu
terea domnească emană de la Dumnezeu. Domnia, ca instituţie, şi dom
nitorul ca cel ce reprezintă această instituţie, trebuiau resperctate ca 
fiind ceea ce reprezintă ordinea, supunerea faţă de domn şi deplina re
cunoaştere a Domniei fiind „vo ia  lui Dumnezeu” . Toţi cei ce slujeau 
în sfintele altai-e ale bisericilor nu uitau să folosească în predicile lor, 
cuvintele Sfântului Apostol Pavel : „Supuneţi-vă pentru Domnul oricărei 
orânduiri omeneşti, fie  împăratului, ca înalt stăpânitor, fie  dregătorilor, 
ca unora ce sunt trimişi de El, spre pedepsirea făcătorilor de rele şi spre 
lauda făcătorilor de bine“ .

Puterea domnitorului era de la Dumnezeu lăsată, iar esenţa charis- 
maticâ a domniei se exprimă prin numele teofor Ioan 8, abreviat IO , un 
element de im itaţie bizantin la origine, oare alături de altele, face din 
acel „corredo“  al pompei princiare balcanice.

Formula /O9 însoţeşte curent numele lui Ştefan cel Mare în docu
mente şi în inscripţiile pisaniilor, precum şi formula „Din mila lui Dum
nezeu formulă ce trebuie să o înţelegem ca ţinând de mentalitatea orto
doxă in care poporul Sn frunte cu domnitorul îşi caută mângâierea şi 
mântuirea.

în bisericile cu podoabă picturală invocarea graţiei d ivine este cu
prinsă în tabloul votiv, în care domnitorul, ţine in mână macheta bise
ricii pe care o închină lui Iisus prin intercesiunea unui sfânt patron.

Acelaşi sens, al invocării graţiei divine, mărturisit în imagine, îl 
întâlnim şi în Tetrcuevangheliand de la H um or dăruit mănăstirii de vo
ievod la 1473, realizat atât de măiestru de monahul Nicodim. Domnitorul, 
îngenunchiat în faţa tronului pe care se află Fecioara cu Pruncul lisus 
in braţe, închină cu smerenie şi rugă Tetraevangheliarul „întru pomană, 
pentru sufletul său şi pentru părinţii săi şi copii lui şi celui ce era egu
men atunci, popa Ghenadie“ . cum se arată în eplog. 10 Imaginea şi textul

7 I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, Bucureşti, 1913, p. 371.
H Forma românească Ioan reproduce un vechi nume personal ebraic Johanen. 

încadrat în bogata fam ilie a teoforicelor frazeologice, acesta este forma din IO  
abrevierea curentă pentru .Jahve şi verbul hanan „a face favoare", „a avea milă" 
semnificând „Jahve a avut milă“ .

9 D. Ciurea, JO, din intitulaţia documentelor româneşti, in A IIA , Iaşi, 1967, 
p. 187— 189 ; E. VIrtosu, Titulatura dom nilor români şi asocierea lor la domnie. 
Bucureşti, 1960.

10 Acest Tetraevangheliar a fost luat cu sine de către Petru Rareş în peregri
nările sale la Ciceu în 1538 apoi la Constantinopol. In 1653 trece din mâinile ca
zacilor lui Timuş Hmelniţki în acelea ale lui Kemeny şi răscumpărat dc domni
torul Gheorghe Ştefan şi restituit mănăstirii în 1656. A  vedea V. Vătăşianu, Istoria
artei plastice In România, voi. I, Bucureşti, 1964. p. 907 ; Cristian Moisescu, Ana
Măria Miaşictscii;' Adriana 'Şirli; Pulnd, Bucureşti; 1982, "p. 47 18
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sunt pe deplin grăitoare pentru invocarea graţiei divine : pe fila 91 a 
Tetraevangheliarului imaginea este deosebit de grăitoare pentru a-i înţe
lege sensul invocator. Invocarea graţiei divine, care stă la baza atâtor 
acte ctitoriceşti este după cum bine ştim de sorginte bizantină. 11

în gândirea lui Ştefan cel Mare, nu numai victoriile ci şi înfrânge
rile suferite au fost socotite ca fiind voia lui Dumnezeu, ca fiind rânduite 
de Dumnezeu, şi de aceea, aşa cum spun şi cronicarii el postea şi se ruga 
ori de câte ori se lupta cu vrăjmaşul. Iată spre exemplu, după izbânda 
de la Vaslui, pe care „de la singur Dumnezeu am numit că este... patru 
zile nici o mâncare n-au mâncat, fără numai pâine şi apă.“ 12

Personalitatea religioasă a lui Ştefan cel Mare este găsită de toţi 
cronicarii vrem ii, îndeosebi de Grigorie Ureche, pentru care gloriosul 
domnitor este „prototipul g loriei vechi a Moldovei.11. 13

Credinţa adevărată a fost temeiul pentru care Ştefan cel Mare a 
înţeles să facă din Biserică o pârghie spre întărirea ţării sale şi cel mai 
puternic ajutor, atat în vremurile bune cât şi în cele rele.

Ştefan cel Mare era conştient de faptul că a apărut pe scena istoriei 
într-un moment de mare prim ejdie pentru S-E Europei. Certurile şi lup
tele pentru domnie care s-au purtat între urmaşii lui Alexandru cel Bun, 
prin a  cărui silinţe se dobândise de la Patriarhia din Constantinopol re
cunoaşterea lui Josif I in scaunul de mitropolit legiuit al M oldovei t4, 
timp de un sfert de veac, ca şi vremurile grele pe care le străbătea la 
m ijlocul veacului al X V -lea  Ortodoxia Europei de Răsărit în urma în
cercărilor de unire cu Roma 15 făcute de trimişii papei, chiar în faţa pri
mejdiei tot mai ameninţătoare a  cuceririlor otomane şi a nim icirii Im pe
riului bizanlin, toate acestea erau ştiute de Ştefan cel Mare.

Biserica Boldovei a păstrat sub Ştefan cel Mare aproape aceeaşi 
structură ca şi în epoca lui Alexandru cel Bun : M itropolia era la Su
ceava 1,5 şi avea sub jurisdicţia ei, la început o singură Episcopie, numită 
adesea „M itropolia de jos de la Târgul Romanului" l7. In 1472, se adaugă 
încă o episcopie, cea a Rădăuţilor. 18

Nu avem  de gând şi nici spaţiul nu ne permite să prezentăm situaţia 
bisericii din Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare. Există numeroase 
studii consacrate istoriei bisericii româneşti în general, semnate de N. 
Iorga, I. Lupaş, S. Reli. I. Nistor, M. Păcurariu : studii închinate înte-

11 Gh,. Cront, Dreptul de ctitorie in Ţara Românească şt Moldova, Constitui
rea şi natura juridică a fundaţiilor in evul mediu, în SMIM,  1960, p. 79—82.

12 M. Kogălniceanu, Cronicile României seu Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, 
tos). 1, Bucureşti, 1872, p. 161, n. I.

,:i Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. îngrijită de P. P. Panaitescu, 
Bucureşti, 1955. p. 16.

M Arhim. Ciprian Zaharin, Josif I Muşat, Roman, 1987, Vasile M. Demciuc, 
Petru I Muşat, Bucureşti, 1988, passim.

15 A vedea pe larg Petre S. Năsturel, Câteva însemnări despre Sinodul de la 
Florenţa în M.O. 9-12-1959, p. 643— 648, M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Iiomâne, voi. I. Bucureşti, 1980. p. 332— 333, bibliografia temei.

IC Alexandru I. Gonta, Mitropolia şi episcopiile ortodoxe moldoveneşti in sec. 
XV. în M.M.S. 1—2/1958. p. 21— 36 ; M. Păcurariu, op. cit., p 318—344.

*7 Melchisedec Ştefănescu. Cronica Romanului şi a Episcopiei de Roman, voi. 
I, Bucureşti, 1874, Sc Porcescu, Episcopia Romanului, Roman. 1984.

15 D. Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, Viena, 1912. M. Păcurariu, op. cit., 
p. 334—343. Petru Rezuş, Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi, Bucureşti, 1975.
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m eierii m itropoliilor, episcopiilor şi mănăstirilor semnate de N. Dobrescu, 
C. Marinescu, M. Lascaris, V. Laurent, R. Theodorescu, ş.a.

Biserica M oldovei în timpul lui Ştefan cel M are a fost condusă până 
la 1477 de Teoctist I 19 sfin ţit de Nicodim, patriarhul de Ip e c20 şi apoi 
de m itropolitul Gheorghe David. 21

Poziţia Bisericii în cadrul statului feudal românesc Moldova era ase
mănătoare aceleia a patriarhului in raport cu basileul bizantin. Biserica 
va f i  asociată şi va reuşi să deţină cvasimonopolul culturii, învăţământu
lui şi existenţei sociale. Putem distinge trei situaţii în care amestecul 
B isericii era im inent : a) principiul moral al libertăţii omului şi al exis
tenţei lui ; b) întărirea prestigiului domnesc prin aprobarea acţiunilor 
domnitorului ; c) acte de îmbunătăţire a situaţiei materiale a Bisericii. 22 

Prestigiu l de care se bucurau ierarhii Bisericii din M oldova lui Şte
fan cel Mare în cadrul ortodoxismului SE Europei poate fi dovedit prin 
multe fapte, dar mai ales prin faptul că Bisericii moldovene i se cercau 
chiar sfaturi şi sprijin în rezolvarea problemelor mai dificile. Este cunos
cută scrisoarea Episcopului de Roman, Vasile, care în 1484, răspunzând 
cererii mitropolitului Gherontie al Moscovei, intervenea într-o dispută 
teologică ce înveninase raporturile dintre M arele cneaz moscovit şi înal
tul ierarh rus. Iată pe scurt îm prejurările care au dus la alcătuirea aces
tei scrisori : în 1478 cu prile ju l s fin ţirii bisericii Uspenia din Moscova, 
m itropolitul Gherontie cu întregul sobor de slujitori, a înconjurat bise
rica în sensul invers a l mersului soarelui, după cum este rânduiala or
todoxă. întrucât marele cneaz al Moscovei Ivan al IlI-lea  (1462— 1505) 
s-a arătat nemulţumit cu această rânduială tipiconală s-a hotărât să se 
ceară şi părerea unor ierarhi mai apropiaţi. Printre cei întrebaţi era şi 
episcopul Vasiîie al Romanului, care în scrisoarea de răspuns din 2 fe 
bruarie 1484 arăta că ,.in legea grecească (ortodoxă, s.n.) nimic nu se 
face în sfânta biserică după mersul soarelui, ci tot îndărăt, fie  la sfinţire, 
fie  îa toacă, sau orice lucrarece se săvârşeşte în sfânta biserică, toate se 
fac îm potriva mersului soarelui".

Cum se face că ierarhul moscovit s-a adresat tocmai unui episcop 
din M oldova ? Se prea poate ca ştiri despre acesta să fi  avut de la fiica 
lui Ştefan cel Mare. Elena, fiică rezultată din căsătoria cu Evdochia. 
fiica cneazului Alexandru O lelkovici al K ievu lui şi a Anastasiei, care 
era fiica marelui cnează Vasile I al M oldovei (1389— 1425). Această fiică 
a lui Ştefan cel Mare avea să se căsătorească în 1483 cu Ivan cel Tânăr, 
fiu l marelui cneaz Ivan al IlI-lea.

Cum s-a ajuns la această înrudire a lui Ştefan cel Mare cu Ivan al
IlI-lea  este uşor de înţeles : Ivan al IlI-lea  se căsătorise în 1472 cu Zoe- 
Sofia Paleolog, moştenitoarea tronului bizantin. In ultimul sfert al vea
cului al X V -lea  Moscova devenise pentru toţi ortodocşii a treia Romă.

111 M. Păcurariu, op. cil., p. 327—332 ; bibliografia.
30 M. Lascaris, Joachim, m etropolite de Moldavie, în Bull, de la Sectlon his- 

torique de l'Academie roumaine, 1927, p. 11— 15.
-1 N. M Popescu, Gheorghe David, m itropolitu l M oldovei -j-1508, în D.O.R. 

1—2'1936, p. 1— 13.
n  A. V. Boldur, Biserica in timpul lui Ştefan cel Mare, în B.O.R. 7—8/1964, 

p. 717—731.
23 Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului în  sec. XV. întemeierea f i orga

nizarea ei, Bucureşti, 1941, p. 150— 151; M. Păcurariu, op. cit., p. 340—343.
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după prăbuşirea celei dintâi în care trona erezia lui Filioque şi a pa- 
pismului, şi a celei de a- doua —  Constantinopolul —  „pedepsită de Dum
nezeu pentru unirea cu latinii, pe care o primise la Florenţa". 2/* Aşadar, 
acum drepturile de moştenire asupra imperiului de răsărit trec in mod 
firesc principelui moscovit pe baza căsătoriei cu Zoe, Moscova infăţişân- 
du-se ca păstoarea scaunului împărăţiei creştine a răsăritului şi apără
toarea dreptei cred in ţe25.

Profunda religiozitate a lui Ştefan cel Mare se constată şi prin nu
mărul mare de biserici pe care le-a ridicat şi întărit. „A  domnit Ştefan 
vodă 47 de ani şi 2 luni şi trei săptămâni —  spune cronicarul Ureche —  
şi au făcut 44 de m ănăstiri".26.

Pentru noi, programul constructiv laic şi religios al lui Ştefan cel 
Mare ascunde incă multe taine. Referindu-se la bisericile ridicate de 
Ştefan cel Mare, s-a pus deseori întrebarea: Să fi fost ridicate atâtea bi
serici şi mănăstiri numai şi numai datorită sentimentului religios al dom
nitorului, sau dincolo de actul ctitoricesc au stat şi alte raporturi morale 
şi politice.

înţelegând importanţa bisericii ca instituţie, rolul relig iei în socie
tate, domnitorul el însuşi adept şi păstrător al preceptelor relig iei creş- 
line, al normelor şi tradiţiilor care decurg de aici, a acţionat in-consens 
cu acestea şi cu epoca, ctitorind un număr impresionant de lăcaşuri de 
cult a căror m otivaţie etico-religioasă cu destinaţie funerară, de invocare 
a graţiei divine, de gratitudine şi de comemorare se întrepătrunde cu 
motivaţia ideologică de afirm are a unui prestigiu public particular unic 
pentru coalizarea tuturor în lupta de neatârnare a ţării, pentru subli
nierea genealogiei sale voievodale, pentru păstrarea ortodoxismului în 
Transilvania şi chiar dincolo de fruntariile ţării.

Potriv it pisaniilor astăzi se mai păstrează 18 biserici din cele ctito
rite de Ştefan cel Mare : S f. Născătoare de Dumnezeii —  Putna, iu lie 
1466— 1470 : Sf. Procopie  —  Milisăuţi, (8 iunie 1487 —  13 noiembrie 
1487) : Sf. Crace —  Pătrăuţi. terminată la 13 iunie 1487 ; Sf. Ilie  —  Su
ceava, 1 mai 1488 —  15 octombrie 1488 : Şf. Gheorghe —  Voroneţ; 26 
mai 1488 —  14 septembrie 1488 Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul —  
Vaslui, 27 aprilie 1490 —  20 septembrie 1490 : Sf. Neculai —  Iaşi, iunie 
1491 —  10 august 1492 ; Sf. Gheorghe  —  Hârlău, 30 mai 1492 —  28 
octombrie 1492 ; Adorm irea M a icii D om nului —  Borzeşti, 9 iulie 1943 —  
) 2 octombrie 1494 ; S f. Apostoli Petru  şi Pavel —  Huşi. terminată la 
30 noiembrie 1495 : Sf. Neculae —  Popăuţi, terminată la 30 septembrie 
1496 ; Arhanghelu l M iha il —  Războieni, terminată la 18 noiembrie
1496 ; Naşterea M a ic ii D om nului — Tazlău. 4 iu lie 1496 —  8 noiembrie
1497 : Înălţarea D om nulu i —  Neamţ, terminată la 14 noiembrie 1497 ; 
Naşterea Sf. Ioan Botezătorul —  Piatra Neamţ, 15 iulie 1497 —  11 no
iem brie 1498 ; Înălţarea Sf. C ruci —  Volovăţ, terminată la 14 septembrie 
1502 Pogorârea Sf. Duh —  Dobrovăţ, 27 aprilie 1503 —  1504 ; Tăierea

3* Gruia Şt. Pop, Moldova In Sinodul le unire de la Florenţa, 1439, in R.T. 
1—3/1921, p. 57—71. P. Năsturel, op. cit., p. 643 şi urwv

55 Pcrteinkin, V. P.. Istoria diplomaţiei, Bucureşti, 1946. voi. I, p. 222, Al. Cerna 
Rădulescu, Legăturile politice j f  religioase româno-ruse. în Ortodoxia 2— 3/1949, 
p. 11—14.

38 Gr. Urcchc, op. cit., p. 112.
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Capului Sf. Ioan Botezătorul —  Răuseni, 8 septembrie 1503 — 18 sep
tembrie 1504 2\

A lte  trei biserici au fost semnalate In săpăturile arheologice efec
tuate în ultim ii ani şi atribuite cert lui Ştefan cel Mare : este vorba de 
Probota I şi 11 şi Sf. D um itru  de pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun. ^

Tradiţia orală mai tribuie încă şapte biserici lui Ştefan cel M are : 
Sf. Gheorghe —  Baia ; Sf. Parascheva —  Cotnari ; Sf. Parascheva —  
Ştefăneşti ; Sf. M iha il şi G a vril —  Scânteia. Iaşi : Sf. Parascheva —  
Feleac. Cluj ; V a d 20 —  Cluj : Sf. Parascheva —  Râmnicu Sărat.

La toate aceste bisericii se mai adaugă paraclisul din turnul mănăs
tirii Bistriţa cu hramul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava30 şi paraclisul 
din Cetatea Hotin 5'. Ştefan cel Mare a fost cel dintâi domnitor care a 
închinat Sf. Ioan cel Nou de la Suceava un lăcaş. Este important de sub
liniat acest fapt, pentru că el demonstrează că deja în a doua jumătate 
a secolului al X V -lea  se împământenise deja cultul Sf. Ioan cel Nou mar
tirizat cu un secol şi jumătate în urmă în Cetatea Albă şi a cărui moaşte 
aveau să fie  aduse la începutul secolului X V  de către Alexandru cel 
Bun la Suceava, deci in capitala ţării ca pavăză a bisericii şi a ţării. 32

Ridicarea atâtor ed ificii religioase, înzestrarea lor cu tot ceea ce 
aveau nevoie 33 a prilejuit societăţii moldovene a epocii o afirm are artis
tică pe cât de amplă, pe atât de autentică. Putem spune fără a exagera 
că în Moldova lui Ştefan cel M are ştiinţa de a clădi edificii de cult era 
temeinic stăpânită de meşteri locali. Urmare a unor îndelungi prefaceri 
şi reelaborări. atât ale meşterilor locali cât şi ale influenţelor occidentale, 
constructorii moldoveni găsesc noi soluţii structive şi formale, creând 
ceea ce istoricii de artă ai secolului nostru numesc stilul moldovenesc.

Ce reprezintă toate aceste construcţii ? în Răsărit ca şi în Apus, con
sacrarea unor ed ificii religioase sau donaţiile făcute acestora, au consti
tuit întotdeauna un mod de a-şi exprima recunoştinţa pentru ajutorul 
primit, de a invoca in clipa luării unei hotărâri de mare însemnătate sau 
înfruntării unei mari primejdii, ca şi în scopul de a-şi împăca propria 
conştiinţă.

Căinţa, recunoştinţa, sau şi mai simplu, uneori, curăţenia inimii po
porului, acestea toate stau de obicei la originea celor mai frumoase cti
torii bisericeşti ştefaniene.

Bisericile ctitorite de Ştefan cel Mare. dezvăluie mesajul spiritua
lităţii ortodoxe româneşti, promovarea spiritului irenic între credin-

57 Repertoriul monumentelor j i  obiectelor dc artă din tim pul lu i Ştefan cel 
Mare, Bucureşti. 1958.

K  Lia Bătrâna şi Adrian Bătrâna, O primă ctitorie  ţi necropolă voievodală 
datorată lu i Ştefan cel M a re : mănăstirea Pobrata in SCIA 1977, p. 205—230; iar 
despre biserica Sf. Dumilru. vezi SCIV 3—4/1955. p. 777—779 şi Repertoriul..., 
p. 233—234.

Marlus Porumb, Bisericile din Feleac ţ i  Vad. Două ctito rii moldovenefti 
din Transiluania. Bucureşti. 1968. p. 5— 18.

30 Repertoriul.,., p. 155— 159.
:il Ibidem, p. 207—208.
32 Pentru legăturile între prezenţa moaştelor ?i centrele ecleziastice ce le de

ţineau şi domnie in SE Europei a vedea J. Dujcev, La litterature des slaves m eri- 
dionaux au X l l I -e  siecle et ses rapport avec la litterature byzantine, în L ’A rt by- 
zantine du X l l l - e  siecle, Belgrad, 1967.

33 Ibidem. . •
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cioşi aparţinând altor confesiuni, chemarea neamului la unitatea şi apă
rarea gliei străbune, ameninţată nu de puţine ori nu numai de păgâni 
ci şi do neamuri creştine.

Unul dintre motivele actului ctitoricesc ştefanian am putea să-l so- 
coim pe acela al recunoştinţei faţă de strămaşi, dând astfel primelor cti
torii o densitate aparte şi anume cea de necropolă.

Prima biserică datorată cert lui Ştefan cel M are este Probota I, ter
minată înainte de 1465, an în care erau depuse în gropniţă osemintele 
Doamnei Oltea, mama lu i Ştefan cel Mare. în  această biserică aveau să 
fie  depuse şi osemintele lui Bogdan al 11-lea, tatăl lui Ştefan cel Mare, 
ucis la Reuseni în 1451 de fra te le său Petru Aron. Astfe l putem înţe
lege documentul din 9 iulie 1466 prin care voievodul dăruia mănăstirii 
Probota numeroase danii, pentru mântuirea „sfântrăposatului nostru bu
nic. Alexandru voievod cel bătrân, şi pentru sufletul şi pentru mân
tuirea sfântrăposatului părintelui nostru Bogdan voievod şi pentru su
fletu l şi mântuirea mamei noastre“ . 34

Cea de a doua ctitorie, biserica mănăstirii Putna a fost ridicată 
vrem e de 4 ani, fapt cu totul excepţional în programul constructiv al 
domniei, când’ ridicarea unei biserici se efectua, de regulă de la 3— 4 
luni până la maxim 1 an. Excepţie face biserica de la Volovăţ.

Din momentul punerii p ietrei de fundaţie, biserica Putnei avea să 
fie  destinată ca necropolă domnească. Panteon naţional. Dorm somnul de 
veci la Putna ; Bogdan Voievod (-f-153 7) ; Maria (+1518), una din fiicele 
lui Ştefan cel Mare ; Maria (+1529), soţia lui Petru Rareş ; Ştefăniţă 
Vodă (+1527) ; Doamna Maria (a treia soţie a lui Ştefan cel Mare. fiica 
lui Radu cel Frumos) : Maria de Mangop (+1476), a doua soţie a lui Şte
fan cel M are ; Bogdan (+1479 ) şi Petru (+1480 ) şi desigur nu în ultimul 
rând Ştefan cel Mare.

Ştefan cel Mare a ridicat atâtea bisericii şi pentru a aduce gratitu
dine faţă de divin itate pentru biruinţele în luptele cu păgânii ori creş
tinii care încercau să se atingă de pământul sfânt al Moldovei. Prin 
aceasta Ştefan cel Mare ridica rugă de mulţumire lui Dumnezeu pentru 
biruinţă. •

Biserica Sf. toan Botezătorul din Vaslui a fost zidită „dând laudă 
lui Dumnezeu de biruinţa ce au făcut“ . 35 După bătălia de la Râmnic 
(1481) cu Ţepeluş Vodă, „au zidit biserica pe numele sfântului mucenic 
Procopie in satul Bădeuţi" 36 ; in urma bătăliei de la Cătlăbuga din no
iembrie 1485 s-a zidit biserica ..pe numele sfântului N icolae în târgul 
Iaşilor". 37 iar în urma victoriei din Codrii Cosminului din 26 octombrie 
1497. s-a ridicat biserica „pre numele Sfântului Mucenic Dimitrie. în 
târg la Suceava*. 38

După cum observăm, bisericile de la Vaslui. Bădeuti. la^i si Suo*»s»va 
sunt închinate sfinţilor patroni în ale căror zile sau în a căror imediată 
vecinătate s-au purtat luptele şi s-au obţinut biruinţele.

™ D. Constantinescu. Unde a fost înmormântat Bogdan al 11-lea Voievod, in 
Carpatica, 1971, p. 315—322 ; D.R.H.A.. Moldova, voi. II, doc. 138. p. 196— 198.

35 Grigore Ureclîe, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1955, p. 93.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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In ceea ce priveşte zidirea bisericii de la Voroneţ, tradiţia consem
nată de Ion Neculce, aminteşte de făgăduinţa Iui Daniil Sihastru după 
înfrângerea de la Pârâul Alb. Aşadar ridicarea bisericii de piatră ;de
la Voroneţ s-a făcut ca mulţumire a biruinţei finale împotriva turcilor 
în 1476.

De a ltfe l şi ridicarea bisericii Sf. Gheorghe de la Baia şi biserica 
Sf. Parascheva de la Râmnicu Sărat sunt puse in legătură cu războaiele 
şi biruinţele respective.

O altă m otivaţie a actului ctitoricesc este aceea a comemorării unor 
fapte. Astfel, biserica Sf. M ihai din Războieni a fost destinată comemo
rării „dreptcredincioşilor creştini", căzuţi în lupta de la Pârâul A lb, unde 
oastea M oldovei a fost „stropşită de mulţimea turcească, şi atâţia de ai 
noştri au pierit de au înnălbit poiana cu trupurile de a le lor“ . 30

Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul din Reuseni, începută 
la 8 septembrie 1503 şi terminată Ia mai puţin de tre i luni de la  moartea 
sa, la 18 septembrie 1504 de fiu l său Bogdan, comemora moartea năpras
nică a tatălui voievodului, Bogdan a l II-lea.

Formularea din pisanie „ Io  Ştefan voievod a binevoit şi a început să 
zidească casa aceasta întru numele Tăierii cinstitului Cap al Cinstitului 
şi slăvitului prooroc înainte mergător, Ioan Botezătorul, pe acest loc 
unde a fost tăiat capul tatălui său Bogdan". Zidirea bisericii din Reuseni 
o putem considera ca fiind rezultat al unui angajament moral faţă de 
memoria, tatălui său.

Ctitorirea unor biserici de către Ştefan cel M are a avut, neîndoielnic, 
o m otivaţie etico-religioasă, dar aceasta nu a fost niciodată singura. 
A lături de această m otivaţie găsim şi pe cea de subliniere a prestigiului 
public singular al domnitorului, de afirm are a genealogiei dinastice a 
cărei vechime se întindea spre întem eietorii de ţară. Grija pentru des
cendenţa sa dinastică, capătă o nuanţare în sensul reafirm ării genealo
gie i dinastice şi respectarea ei. Această preocupare a domnitorului reiese 
chiar din patrionajul cultural, din actul ctitoricesc.

Dragostea şi râvna lui Ştefan cel M are pentru casa lui Dumnezeu, 
pentru apărarea şi întărirea Ortodoxiei pot f i  ilustrate şi prin darurile 
pe care le-a făcut unor aşezăminte religioase de dincolo de hotarele 
Moldovei.

Ştim  astăzi, dar încă insuficient, dimensiunea ajutoarelor acordate 
de Ştefan cel M are mănăstirilor de la Muntele Athos. La Sfântul Munte 
si-a leaat numele îr. special de mănăstirea Zografu  cu hramul Sf. Gheor
ghe. Ca si ceilalţi domnitori care i-au urmat, i-a zis „a noastră mă
năstire". 40

în  1463 Ştefan îi trim itea un splendid exemplar din Acte le  Apos
tolilor ; trei ani mai târziu, printr-un document datat 10 mai 1466 îi 
ncorda un venit anual de 100 de ducaţi, „pentru a-1 scrie la proscomi- 
d ie oe  el. pe soţia lui şi pe copii A lexandru şi Elena şi să-i cânte sâm
bătă seara un Daraclis şi marţea o liturghie şi să-l pomenească —  până 
va fi în viată, iar după aceea să-i facă în anul întâi pomenirile obişnuite 
si aDoi să-i cânte într-o zi din an, seara parastas şi dimineaţa litu rgh ie ".41

M Ib id e m ; Gh. I. Cantacuzino, Biserica iu i Ştefan cel Mare din Războieni — 
moment comemorativ, în Mem Aantiq, IV —V. 1972— 1973. p. 231—235.

Teodor Bodogae, Ajutoarele româneşti din Sf. Munte Athos, Sibiu, 1941, p. 71.
Ibidem, p. 215.
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Cu aceşti bani s-a reparat mănăstirea şi a fost ridicată şi o bolniţă 
căreia la 13 septembrie 1471 garanta un ven it anual de 500 de aspri, 
pentru ca „cei ce se găsesc in acea bolniţă să se roage lui Dumnezeu 
pentru sufletul părinţilor noştri, pentru sănătatea noastră, şi pentru să
nătatea copiilor n oş tr i".42 In 1475 cu banii lui se constuieşte la Zografu 
tum ul pentru corăbii de lângă marc, cum o mărturiseşte dc a ltfe l şi 
inscripţia de la in trare.43

In ajunul luptei de la Vaslui ii apare in vis Sf. Gheorghe care-1 în
deamnă să aibă curaj. Drept urmare Ştefan cel Mare trim ite o icoană 
făcătoare de minuni a Sf. Gheorghe, icoană ce se păstrează şi astăzi in 
catoliconul Mănăstirii Zografu. Se cunosc ca fiind danii ştefaniene un 
manuscris miscelaneu, două icoane „făcătoare de minuni" ale Sf. Gheor^ 
ghe, două prapuri brodate cu imaginea aceluiaşi sfânt. Sf. G heorghe44 
şi un Evangheliar in 1502. 45

Toate aceste daruri făcute la Zografu il determină pe monahul Isaia 
din Hilandar să a firm e în 1489 că Zografu a fost întemeiat de Ştefan cel 
Mare a l M o ldove i.4fi

Ştefan cel Mare este şi primul ctitor dintre vo ievozii români la Mă
năstirea Sf. Pavel pe care o repară, construieşte şi un apeduct, pentru 
„odihna mănăstirii şi pentru veşnica noastră pom en ire"47 şi un bap- 
tisterium .48

Intre 1497— 1503 în trei etape reînnoieşte Mănăstirea Gregoriu şi cu 
24 000 de aspri, dăruiţi de el, se cumpără la Karies vechea chilie a Sf. 
Trifon . 40 In 1493 face o danie de 5 000 de aspri Mănăstirii Castramonitu 
pentru pomenirea fiului său Petru, mort în 1487. 50

La Vatoped. Ştefan cel Mare ridică arsanaua pentru corăbii iar nu
mele şi dărnicia lui Ştefan cel Mare sunt redate pe un alt adăpost de 
corăbii într-un basorelief, reprezentând pe voievod cu diadema pe cap. 
oferind Sfintei Fecioare o biserică.

De ce făcea aceste danii Ştefan cel Mare la Muntele Athos ? Atunci 
in ultimul sfert de veac XV , Muntele A lhos constituia o insulă a creş
tinismului în cadrul Imperiului otoman, insulă spre care îşi îndreptau 
p riv irile  popoarele asuprite din SE Europei. Susţinând moralmente şi 
materialiceşte creştinismul athonit.. se asigură existenta acestuia şi prin 
el, se întărea rezistenţa popoarelor împotriva cotropitorilor.

P e  lângă cele arătate până acum. mai există $i alte-tem eiuri care 
îndreptăţesc însufleţirea cu care clericii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe 
îşi pleacă fruntea înaintea amintirii lui Ştefan cel Mare. Toţi fiii cre
dincioşi a i Sfintei noastre Biserici nu au uitat şi nu vor uita niciodată 
că Ştefan cel Mare a fost un dârz şi neînfricat apărător al Ortodoxismu

''z Ion Bogdan, Documentele Iui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1913. p. 161— 163.
Teodor Bodogae, op. cit., p. 216.

** Ion Bogdan, Două steaguri ale lui Ştefan cel Mare la Mănăstirea Zografu
din Muntele Athos, în A A R M S I, Bucureşti, 1902, p. 92.

45 Damian P. Bogdan, Quelques temoignes des Liens Rom anc-Grec scus Ie 
reţine d’Etienne le Graiul, Prince dc Moldavie, în A-S.E.S.E.E. nr. 1— 2 1967, p. 
120— 128.

tc Teodor Bodogae, op. cit., p. 218.
<7 Ibidem.
w Ibidejn, p. 259.
”  Ibidem, p. 79 ; 81—279.
50 Ibidem, p. 304.
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lui, al întregii Creştinătăţi, crunt lovită in vremea aceea şi de căderea 
Constantinopolului sub stăpânirea otomană.

Lupta pentru pâzirea şi întărirea Ortodoxiei reprezenta o împotri
v ire  dreaptă şi legitimă faţă de tendinţele nu de puţine ori exprimate, de 
cotropire ale Romei papale, mai ales după Sinodul de la Florenţa-Ferra- 
ra 51 mai primejdioasă pentru existenţa naţională a popoarelor din răsă
ritul Europei decât însăşi robia otomană.

' FaptuV că Ştefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop, coborâ
toare din marea fam ilie a Paleologilor şi Comnenilor, nu era o simplă 
vanitate omenească : era dim potrivă un omagiu celor ce reprezentaseră 
cu demnitate, ideea unui stat ortodox şi însăşi ideea unităţii O rtod ox ie i; 
este adevărat că era şi un pertinent act politic prin care Ştefan cel 
Mare urmărea să a firm e legitimitatea sa Ia domnie.

Ştefan cel M are s-a ridicat mai sus decât interesele imediate ale 
ţării şi poporului său. A  luptat cu hotărâre şi a apărat cu dârzenie. în 
faţa unora mânaţi de pofte prădalnice şi de m irajul stăpânirii lumii, ţara 
M oldovei şi Apusul întreg, creştinătatea ameninţată de robie şi de tre
cere la islamism cu forţa, mai ales după ce în 1453 Roma cea nouă, Ce
tatea Ortodoxiei, Mama Lumii (Urne Dumia) cum îi ziceau turcii sc pră
buşise sub asaltul ienicerilor lui Mehmed al II-lea, pe carq beţia cuceririi 
şi a stăpânirii îl împingeau către Europa toată, care încremenise la gân
dul subjugării şi a transformării bisericilor in moschei, după exemplul 
nefericit al Sfintei Sofia.

Spada lui Ştefan cel Mare a fost totodată şi crucea, apărându-se îm
potriva Semilunii, cotropitoare, aşa cum îl sfătuia conştiinţa sa de om, 
de ostaş şi desigur nu în ultimul, rând, conştiinţa de creştin.

După ce îşi Tăcu cunoscut numele, vrednicia şi ţara in lumea creştină 
şi musulmană în ianuarie 1475, când numele domnitorului M oldovei era 
pe toate buzele şi constituia o adevărată nădejde pentru întreaga creş
tinătate, dându-şi repede seama că lucrurile nu vor putea rămâne aşa, 
Ştefan cel Mare trimitea la 25 ianuarie 1475 o scrisoare circulară către 
toată creştinătatea din Europa, prin care adresându-se le aducea la cu
noştinţă biruinţa sa, cerându-lc în acelaşi timp să se ridice cu toţii îm
potriva duşmanului comun.

Având in vedere frumuseţea şi însemnătatea acestei scrisori circu
lare pe care însuşi voievodul a dictat-o ; duhul creştin ce izvorăşte din 
aceste rânduri redăm această scrisoare in întregime aţa cum ar trebui să 
figureze la loc de cinste in toate cărţile de istorie :

,,Prea luminaţilor, prea puternicilor şi aleşilor domni a toată creşti
nătatea cărora această scrisoare a noastră va fi  arătată sau de care va 
fi auzită. Noi Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării M ol
dovei. mă închin cu prietenie vouă tuturora cărora vă scriu şi vă doresc 
tot binele şi vă spun domniilor voastre că necredinciosul împărat al tur
cilor a fost multă vrem e şi este incă pierzătorul întregii creştinătăţi, şi 
în fiece zi se gândeşte cum ar putea să supuie şi să nimicească toată 
creştinătatea. De aceea facem cunoscut domniilor voastre că pe la Bo- 
boteaza trecută, mai sus numitul turc a  trimis în ţara noastră şi împo
triva noastră o mare oştire în număr de 120 000 de oameni, al cărei că
pitan de frunte era Soliman paşa beg lerbegu l: împreună cu acesta, se

11 Mircea Păcurariu, op. cit., voi. I.
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aflau toţi curtenii susnumitului turc şi toate popoarele din Romania, 
şi domnuT Ţării Munteneşti cu toată puterea lui şi Assan beg, şi A ii beg 
şi Schender beg şi Grar.a bey şi Valtival beg şi Serafaga beg, domnul din 
Sofia, şi Cusenra beg şi P iri beg, fiu l lui Isac paşa, cu toată puterea lui 
de ieniceri. Aceşti mai sus numiţi erau toţi căpitanii cei mari, cu oştile 
lor. Auzind şi văzând noi acestea, am luat sabia in mână şi cu ajutorul 
Domnului Dumnezeului nostru atotputernic, am mers îm potriva duş
manilor creştinătăţii, i-am biruit şi i-am călcat in picioare, şi pe toţi i-am 
trecut sub ascuţişul săbiei noastre, pentru care lucru lăudat să fie  Dom
nul Dumnezeul nostru. Auzind despre aceasta, păgânul împărat al tur
cilor îşi puse îri gând să-şi răzbune şi să vie, în luna lui mai, cu capul 
său şi cu toată puterea sa împotriva noastră şi să supue ţara noastră, 
care e poarta creştinătăţii pe care Dumnezeu a fe ril-o  până acum. Dar 
dacă această poartă, care e ţara noastră, va f i  pierdută —  Dumnezeu să 
ne ferească de aşa ceva —  atunci toată creştinătatea va fi in mare pri
mejdie. Dc aceea, ne rugăm de domniile voastre să ne trim iteţi pe căpi
tanii voştri împotriva duşmanilor creştinătăţii, până mai este vreme, 
fiindcă turcul are acum mulţi potrivnici şi din toate părţile are de lucru 
cu oameni ce-i stau împotrivă cu sabia în mână. Iar noi din partea noas
tră, făgăduim pe credinţa noastră creştinească şi cu jurământul domniei 
noastre, câ vom sta in picioare şi ne vom lupta până la moarte pentru 
legea creştinească, noi cu capul nostru. Aşa trebuie să faceţi şi voi, pe 
mare şi pe uscat, după ce. cu ajutorul lui Dumnezeu cel atotputernic, 
noi i-am tăiat mâna dreaptă. Deci fiţi gata fără întârziere. Dată în Su
ceava. în ziua de Sfântul Pavel. luna ianuarie în 25. anul Domnului 1475, 
Ştefan voievod, domnul Ţării M oldovei.44 r’2

Cu adevărat această scrisoare, unică în istoria poporului român ilus
trează. in cel mai inalt grad posibil, conştiinţa pe care a avut-o Ştefan 
cel Mare. despre soarta creştinătăţii in faţa semilunii, despre rolul tării
sale de „poartă a creştinătăţii11.

Rolul pe care Ştefan cel M are il atribuie ţării sale in faţa expan
siunii otomane nu era o exagerare menită să impresioneze. Să mai amin
tim faptul că in 1502, hanul tătarilor scria lui Ştefan cel M are : „S i tu 
Walachiam tenebis, nobis liberum erit progredi ad omnus partes mundi" 
(Bacă tu ve i avea în mâna ta Moldova, atunci drumul ne va f i  deschis 
in toate părţile lumii). 53

Puterile creştine ale Europei s-au bucurat aflând de victoria de la 
Vaslui, dar numai atât. Ştefan cel Mare n-a prim it nici un fel de aiutor 
din nici o parte. Toţi aveau să trim ită numai cuvinte frumoase de fe lic i
tare şi numai atât..

Să ne aducem aminte de elogiul pe care îl făcea cronicarul polon 
Dlugosz. care găsea cuvinte foarte impresionante pentru a lăuda pe Şte
fan cel M are pentru marea iui victorie : „O  bărbat demn de admirat, 
intru nimic in ferior ducilor liberi pe care atâta ii admirăm, care cel dintâi 
dintre principii lumii a repurtat în zilele noastre o victorie atât de stră
lucită în contra otomanilor. După părerea mea, el este cel mai vrednic

Constantin C. Giurescu. Dinu C. Giurescu. Istoria românilor, voi. II, Bucu
reşti, 1976, p. 183.

53 Hurmuzachi—lorga. Documcnte..., II, p. 493.
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să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea lumii şi mai ales funcţiu
nea de comandant şi conducător contra turcilor". 55

însuşi papa Sixt al LV-lea (1471— 1484) gratulându-1 Cu atributul de 
„a tlet al lui Hristos“  ii scria „Fapta săvârşită de tine cu atâta înţelep
ciune şi v ite jie  împotriva necredincioşilor turci a adus atâta glorie nu
melui tău, toţi vorbesc despre tine şi te laudă“ . 55

Cerând sprijin in apus. Ştefan urmărea formarea unei alianţe anti- 
otomane In interesul creştinătăţii, cu ajutorul căreia să poată lupta 
şi el. -Vi

Nici un alt domnitor nu a exprimat gânduri aşa de calde şi sincere 
cu privire la soarta lumii creştine grav ameninţată de turci şi nici un 
altul nu a luptat cu atâta bărbăţie şi elan, devenind cea mai cunoscută 
figură a epocii sale.

Ataşamentul lui Ştefan cel Mare faţă de Ortodoxie este vădit şi de 
strânsele legături pe care marele voievod le-a avut cu tânărul stat rus 
şi legăturile intre cele două biserici ortodoxe.

Pentru atingerea ţeluriior politice, care l-au călăuzit pe Ştefan cel 
M are în apropierea sa de Moscova şi K iev. legăturile bisericeşti dintre 
Moldova şi Rusia par să fi avut un rost destul de însemnat.

Unii au văzut chiar în căsătoria lui Ştefan cel Mare cu Evdochia 
în iulie 1463 —  la 10 ani după căderea Constantinopolului —  un sfat 
pornit de la m ilropolitul Teoctist sau altcineva, preocupat stăruitor de 
ideea strângerii legăturilor intre principii creştini ortodocşi şi realizarea 
unui fron t comun împotriva expansionismului catolic.

In aceeaşi ordine de idei .se înscrie şi preocuparea lui Ştefan cel 
Mare faţă de populaţia ortodoxă ruteană din sudul Poloniei care fiind 
condusă de marii feudali catolici poloni, îl aşteptau ca pe un mântuitor.

Trebuie amintit că pentru nevoile religioase ale populaţiei ortodoxe 
din Pocuţia se hirotoneau preoţi în Ţara Moldovei, fapt recunoscut mai 
târziu de Sigismund al Poloniei, intr-o scrisoare către arhiepiscopul ca
tolic de Leopolle. văzând pe Ştefan cel Mare ca „patron al Ortodoxiei in 
regiunile ucrainene de sub stăpânirea polonilor catolici14. :>T

Din aceleaşi gânduri a izvorât şi întemeierea celei dintâi episcopii 
ortodoxe a românilor din Transilvania care tot lui Ştefan cel Mare i se 
datorează. :f  ■ . .

Despre evlavia lui Ştefan cel M are şi sprijinul necontenit dat- Bi
sericii grăiesc şi numeroasele danii, priv ileg ii şi scutiri acordate mă
năstirilor moldoveneşti. 50 Daniile făcute bisericilor şi mănăstirilor de 
către Ştefan cel Mare si nu numai acestora, l-au făcut „ca amintirea sa 
să lucreze totdeuna in marea biserică a conştiinţei neamului11. ,10

Ilie  Minea, In form aţiile româneşti ale cron icii lui Ian Dluguosz, Iaşi. .1926.
y’ Hurmuzaki—lorga. Documente..., II, p. 14.
** A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. IV, Bucureşti, 

1927, p. 301 ; N. lorga, Istoria Bisericii Româneşti, Bucureşti, 1929. p. 156.
•’7 I. Nistor, C titoriile  româneşti in Polonia si in Ungaria. în Codru Cosminului, 

V III, p. 87.
58 Ştefan Meteş, Istoria Bisericii $t a vieM» religiaose a rom ânilor d in Tran

silvania şi Ungaria, voi. I, Sibiu, 1935.
w Ştefan cel Mare şi Sfânt, binecredincios domn j i  apărător al dreptei cre

dinţe, in B.O.R. 7/1954. p. 701— 743.
N. lorga, Istoria lui Ştefan cel Marc povestită neamului românesc, Bucu

reşti, 1904.

2 6 8

Ctitor de ţară, „dătător de legi şi datini11, chipul lui Ştefan cel Mare 
s-a rdicat peste veacuri, nimbat de sfinţenie. Şi cu cât timpul trece, cu 
atât ei se arată tot mai netrecător.

Sub bolţile sfintelor lui ctitorii bisericeşti şi mănăstireşti, a răsunat 
de atâtea ori în taină glasul rugăciunii sale, iar din turnurile aceloraşi 
aşezăm inte’ a auzit de atâtea şi atâtea ori chemarea la oaste, la luptă 
pentru apărarea pământului şi a bisericii.

Dragostea de ţară, de pământul strămoşesc, destoinicia războinică 
nu i-au fost egajate decât de evlavia pe care i-o mărturisesc ctitoriile 
sale religioase. Prin îmbinarea virtu ţilor patriotice cu o rară vrednicie 
creştină, Ştefan cel M are s-a jertfit deopotrivă pentru ţară şi pentru 
credinţă.

Şi astfel, pentru măreţia faptelor sale de apărător al patriei şi al 
credinţei, poporul român de pretutindenea. i-a durat în .conştiinţa, lui 
un altar, închegai din virtuţile străbunului Ştefan ridicat întru cinstire 
deasupra multor chipuri de cuvioşi părinţi şi aşezat în rândurile sfin
ţilor aprăiori şi ocrotitori ai dreptei credinţe.

De atâtea veacuri aşteaptă să fie  aşezat în rândul sfinţilor de 
către Biserică, deşi el a intrat în panteonul Bisericii noastre pi'in evla
via populară care l-a numit încă de la moartea sa „sfân t“ aşa cum ne 
spune stăpânit de fiorul aceleeaşi ev lav ii cronicarul Ureche : „Ce după 
moartea lui îi ziceau Sfântul Ştefan Vodă. nu pentru suflet, că este în 
mâna lui Dumnezeu... ci pentru lucrurile sale cele vitejeşti carele nimeni 
din Domni, nici mai înainte, nici după aceia, nu l-au agiunsu“ .

Aşadar, acum la împlinirea a cinci veacuri de când Ştefan cel Mare 
odihneşte la Putna, socotim că s-a îm plin it o faptă bineplăcută lui Dum
nezeu şi a răspuns şi simţămintelor de ev lav ie ale credincioşilor români 
când s-a rânduit prăznuirea in rândurile sfinţilor, a lui Ştefan cel Mare, 
pe care de veacuri, rugător către Tatăl Ceresc, către Fiul şi către Duhul 
Sfânt î l  are Sfânta noastră Biserică şi dreptcredinciosul nostru popor.

LE  B IEN-CRO YANT PRINCE ET LE  PROTECTEUR 
DE LA  V fiR ITA B LE  KOI-ETIENNE I.F. GRAND ET LE S A IN T

Resume

L'etude est dedic ă la comm6moration a âoo ans depuis la mort d'Etienne 
le Grund et, egalement, aux raisons bien fondes qu’en a l’Eglise Orthodoxe Rou- 
manic pour celGbrer le fameux prince de la Moldavie p'armi ses saints.

Une serie d’arguments rigureux documentes presente syntWtiquement, le 
pregnant caractere de precieux aspects de rexceptionnelle pieţe ehretienne ortho
doxe ciu'Etienne le Grand a prouve parmi ses contemporains et lcsquelles le 
d6vouement et la reconnaisşance des g6n6rations qui suectdees ont ete consacri 
dans le titre „Etienne le Grand et le Saint'-.

L'auteur prouve que la raison majeure des aetes politiques, strategiques, cul- 
turels et personnels du prince ri-flechissent son attachement sincere, conscient et 
assum6 vers le christianisme et la chr£tient6 g6neralment parlant et vers la M ol
davie et l’orthodoxie en particulier.
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Ils sont passtes en rovuos, conformdment & l’ identificatio» sQre de cette vo- 
eation cJiez Btienne le Grand. sa attitude con$şquante vers le principe de la des- 
cendance divine des forces profanes et simultaneement de l'affirmaiion. en ce 
les concerne, de la grâce divine, selon les mols de Sainl Apotre Pavel (Paul) ; 
l’ importance et la gravita avec lesquelles Etienne le Grand a ennobli l ’action de 
fonder des £glises, Uint en Moldavie qu’en dehors de sos frontifcres ; les conotation 
politiques et r61igieuses orthodoxes des aliances matrimonialei de la premiere 
moiţie de sa regn e ; les ressorts sinceremeni chretiens de ses dSmarclies diplo- 
matiques-strat6gique dans le paysage complexe, des rapports de forces de centre 
et de sud-est de l'Europe dans Ia deuxifeme pârtie du X V -e silele ; la priocupation 
constante pour conserver. prot6ger et consolider la confession chretienne-orthodoxe 
dans les milieux sociales hostiles â sa manifestation, en particulier dans les situa- 
tions dans lesquelles on parlait sui- le Roumains ; l'estime et simultan6ement 
le respect absolu du prince envers ies importantes membres du clerge avec 
lesquelles i) a coopere ; la croyance sincere dans les missions confessionneJes 
et sociales de l’ institution de l ’Eglise Orthodoxe en Moldavie el pas derntf-rement, 
Vhumilite exemplaire du grand prince et voyevode, celle-ci attestde Incluslvement 
dans les sources narratives du temps.

CAIILA  CU ÎNGER TENANT DE LA SUCEAVA

COSM IN C. BUSU

Curtea domnească şi cetatea de scaun de la Suceava, proiectate pe 
fundalul istoric al secolelor X V — X V II, au reprezentat o adevărată sin
teză moldovenească. Ele sunt păstrătoare, in  acelaşi timp, a unor vechi 
tradiţii locale, cu o permanentă deschidere, atât spre lumea apuseană sau 
orientală, dar mai ales spre Polonia şi spre regatul Ungariei, în acest 
din urmă caz, evident prin intermediul firesc, Transilvania.

Din multitudinea şi varietatea vestigiilor culturii materiale de la 
Suceava, de o importanţă cu totul aparte se bucură materialul ceramic, 
iar în cadrul acestuia, cahlele de sobă. Dacă iniţial, cahlele din Moldova, 
apărute aici în ultimul sfert al secolului al X lV -lea , au avut un rol. ex
clusiv funcţional, treptat a avut loc o diversificare de form e şi decoruri, 
ele devenind, destul de des, produse meşteşugăreşti cu pronunţat carac
ter artistic, înscrise în evoluţia sobelor gotice central şi est-europene. 
Ele reliefează, prin intermediul decorului şi al motivisticii, realităţi şi 
inform aţii de o certă valoare. In acest sens se distinge o paletă variată 
de m otive : iconografie creştină, epos cavaleresc, m otive heraldice, orna
mente geom etrice şi florale, ca să nu amintim decât doar câteva dintre 
ele. De asemenea, în contextul general al reprezentărilor de pe aceste 
cahle, ca un element de care ne vom mai folosi în lucrarea de faţă, tre
buie menţionată o relativă abundenţă de elemente decorative, în special 
cadre arhitectonice, aparţinătoare stilului şi m otivisticii gotice.

Atestarea acestor cahle într-un număr relativ ridicat, permite şi 
chiar reclamă o analiză atentă a lor —  motiv, decor, loc de provenienţă, 
prototipuri, simbolistică şi nu în ultimul rând, ca document istoric, pu
nerea lor în raport direct cu realităţile contemporane vrem ii, pentru a 
se putea realiza în final o interpretare şi o viziune cât mai exactă asu
pra lor. Din considerente subiective insă. din care cel mai important ar 
f i  lipsa destul de pronunţată a unor studii referitoare la cahle în spaţiul 
transilvan, încercarea de faţă va resimţi, cel puţin parţial, lipsa unor 
repere sigure.

Constituind un compartiment distinct in cadrul repertoriului cah
lelor moldave, piesele cu decor heraldic, reclamă o cercetare atentă, par
ticulară chiar. Cu semnificaţii şi specificaţii distincte poate fi reliefată, 
în  contextul acestei molivistici. seria de cahle decorate cu stema M ol
dovei —  bourul înstelat. Atestat prin descoperiri făcute in spccial la 
curţile domneşti —  Suceava, Vaslui, Iaşi, Hârlău, Bacău, Cotnari !. mo

1 Paraschiva-Victoria Batariuc, Cahle descoperite la curţi domneşti din M ol-
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tivul, cu o tratare variată —  tcnanţi, poziţionarea stemei, reprezentarea 
bourului —  diferite, este datat aproxim ativ la sfârşitul secolului al X V - 
lea, eventual începutul celui următor.

Paginile de faţă au ca subiect de interes o cahlâ, atestată prin des
coperiri, cel puţin până în momentul de faţă, doar la Suceava. Ea redă 
un înger tenant de scut, în al cărui câmp heraldic apare reprezentată 
stema Moldovei. încercând o investigare a acestei piese, trebuie men- 
tionat de la început că. fragmente din acest tip de cahlă apar atât în 
săpăturile lui K. A. Romstorfer (1395— 1904)2, cât şi în cele realizate 
ulterior, în 19593. Ca aspect, piesa este încadrată, pe tre i laturi (sus, 
dreapta, stânga), de un chenar lat de 2,5 cm. Pe latura de sus, acesta 
conţine flori do crin încolăcite pe o baghetă simplă, iar pe marginile la
terale, im itaţii de lu jeri de crin cu boboci. îngerul tenant, poziţionat 
deasupra .scutului; este redat eu arip ile deschise, trăsăturile feţei abia 
schiţate, şi având părul buclat. El cuprinde cu ambele mâini scutul cu 
stema, în partea superioară. Scutul este drept în partea superioară, latu
rile  coboară în şerpuiri uşoare către partea inferioară, rotunjită. în 
centrul acestuia apare capul de bour. între coarnele lui aflându-se luna 
în craj. nou, cu capetele oriental în sus, iar deasupra ei steaua în şase 
colţuri (-fig. 1). Spre deosebire de redarea îngerului tenant, elementele 
decorative de detaliu a le stemei • ochii deschişi a i bourului, la care sunt 
redate şi genele, conturarea suplă a craiului nou şi a stelei etc., sunt 
mult mai bine realizate. Acestea din urmă. la rândul lor, sunt în con
trast evident cu modul slab calitativ al realizării tehnice. Cahla a fost 
datată, fie  în a doua jumătate a secolului al XV-lea. respectiv, începu
tul secolului al X V I-lea  fie simplu, doar în secolul al X V I-lea  •>.

Cea dintâi investigaţie necesară asupra cahlei este aceea orientată 
in direcţia aflării originii motivisticii sale. In acest sens, o primă atestare 
a temei îngerului tenant. ne este oferită de miniaturistica de document. 
Astfel, pe o scrisoare de danie pentru oraşul Kcsice. emisă de către regele 
Sigismund de Luxemburg, la Bratislava, apare reprezentat un înger 
tenant de scut. Respectiva diplomă cu blazon este considerată ca fiind 
cel dintâi caz in care in locul coifului de deasupra scutului, aflat în bla- 
zoanele precedente, este poziţionat un în g e r (i. Acesta din urmă, a fost 
reprezentat înaripat, cu o coroană cu cruce pe cap,, având pe piept două 
benzi diagonale in cruce, mâinile fiindu-i aşezate deasupra scutului, în 
dreptul colţurilor. Conform istoriografiei maghiare, meşterul miniaturist 
a avut, probabil, pe linia motivului, coniacte cu lumea europeană (cen- 
tral-vestică) (fig . 2) 7 O altă diplomă cu blazon, redând tot însemnele 
oraşului Kosice, cu acelaşi m otiv al îngerului tenant, apare în actul de 
reconfirmare a stemei acestui oraş, acordată de către regele Ladislau

dova, în Suceava, XX , 1993, p. 72—76.
,J Cetatea Sucevii, Bucureşti, 1913, pl. VI.
;l Conform M. Nicorescu. N oi descoperiri de ceramică ornamentală din sec.

X V — X V I la Suceava, în ArhMold, IV, 1966. p. 317.
< Ibidem, p. 317—326.
1 Mircea D. Matei, Emil I. Emandi, Cetatea de Scaun şi Curtea domnească din 

Suceava, Bucureşti, 1988, fig. X L IX .
* Magyarorszăgi M iiv iszet 1300— 1470 koriil, Budapest, AkadSmiai Kiad6, 1987, 

p. 628—631 (voi. I), p. 452, nr. 1442 (voi. II).
• Ibidem, p. 629, (voi. II).
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al V-lea, în 1453 8. La  această nouă reprezentare se pot sesiza însă, schim
bări din punct de vedere artistic, îndeosebi sub influenţa artei sculptu
rale. A vem  astfel de-a face cu o plastică robustă, o rotunjire a  capului 
ingerului şi o faţă încadrată de un păr bogat. Imaginea, la rândul ei, 
primeşte, profunzime, dând senzaţia existenţei mai multor planuri. Dar, 
din perspectivă iconografică, reprezentarea rămâne aproape neschim
bată : rămân coroana cu cruce şi benzile in diagonală de pe piept. A r i
pile apar însă strânse, iar dimensiunile îngerului sunt m ai mari. M otivu l 
apare din nou atestat în 1462, an hotărâtor pentru pictura de blazoane 
a regelui Matia Corvinul, de această dată pe diploma cu blazon acor
dată fam iliei Csâszâri9. Imaginea sculptată persistă şi în acest caz. în 
gerul este reprezentat in picioare, cu mantie, ţinând în m îini (acoperin- 
du-i corpul de la piept în jos) scutul. P le te le  se menţin la fe l ca în re
prezentările anterioare, iar pe cap poartă o diademă. M âinile cuprind 
insă, acum, scutul sub colţuri. Demn de reţinut este faptul că, Sn acest 
caz, imaginea posedă elemente arhitectonice de factură gotică. Cea mai 
frumoasă reprezentare din seria celor cu înger tenant o constituie insă, 
cea de pe diploma acordată oraşului Kezm arok —  Slovacia, la 1463 10. 
Şi în. acest caz îngerul cuprinde scutul şi de asemenea benzile în cruce 
de pe piept, respectiv mantia, apar şi ele atestate (fig . 3).

Originea motivului trebuie deci căutată, după cum o arată primele 
atentări, pe m iniaturile diplomelor de înnobilare sau de reconfirmare, 
central (-vest ?) europene. A vem  astfel prim ele repere sigure legate de 
originea temei îngerului tenant de scut şi un punct de pornire în con
turarea unei ipotetice genealogii a cahlelor moldave cu acelaşi decor.

Urmând linia evolutivă a motivului, vom înregistra prim ele atestări 
efective a le cahlelor cu înger tenant de scut. In palatul regal din Buda 
apare, într-o încadrare cronologică foarte exactă (1454— 1457), „soba de 
cahle cu cavaleri în turnir11. Coronamentul acestei sobe este form at din 
cahle-nişă, cu elem ente decorative gotice (ca de a ltfel, prin formă şi 
detaîii arhitecturale, întreaga sobă). In interiorul unor nişe regăsim 
îngeri ţinând in mâini două blazoane, a l Austriei şi cel al oraşului V ie- 
na n. Tot pe teritoriu l Ungariei, la cetatea Ozora, este semnalată una 
dintre rarele piese smălţuite a le întregii serii motivistice, redând la rân
dul ei un înger tenant a două scuturi, în câmpul cărora se găsesc bla- 
zoanele Austriei de Jos şi Moraviei. Datarea piesei este aproximată în 
juru l anului 1480 12 Analogii pentru aceeaşi piesă, toate însă nesmăl
ţuite, apar pe teritoriu l Ungariei, la Tata (ingeri tenanţi cu scuturi duble), 
Siimeg, KiUsovat, Vasvăr şi Nagyvăzsony 13. în  Ungaria medievală mai 
pot f i  citate o serie întreagă de analogii, atestate în număr relativ mare 
şi cu o varietate a tratării motivului, un exemplu în acest sens putân- 
du-1 constitui reprezentările foarte frumoase de la V iseg râ d 15. Deja

11 Ibidem, p. 606, nr. 1834 (voi. II).
* Ibidem, p. 732—733 (voi. I), p. 606, nr. 183B (voi. II).
,0 Ibidem, p. 606, nr. 1835 (voi. II).
11 Pâl Voit —  Imre Holl, Anciens carreaux de poele hongrois, Budapest, 1963, 

p. 18—24, fig. IX.
13 Pannonia Regia. Kunst und Architegtur in Pannonien 1000— 1541, Budapest,

1994, p. 311—312.
»  ibidem, p. 311, fig. V  —  34.
14 Piese inedite. Mathias K iră ly  Museuan, Visegrâd.
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cahlele de pe teritoriu l Ungariei actuale prezintă două variante funda
mental înrudite, care au evoluat de la un vechi prototip şi care, bănuim, 
s-au mai contaminat un timp oarecare : cahle cu îngeri tenanţi de un 
singur scut, de dimensiuni variabile, de la unul mic, proporţionat di
mensiunii îngerului, pânâ la altul supradimensionat, care acoperă toată 
partea inferioară a îngerului, şi, un al doilea tip, cu două scuturi, mici 
ţinute de înger în câte o mână. Im itarea repetată a decorului a iost, 
de la început însoţită de înlocuirea sistematică a motivului heraldic de
pe scut, cu a lte  însemne noi, desigur solicitate ori create liber de către 
meşteri olari.

A lte  analogii pentru motivul nostru le găsim şi pe teritoriul S lova
ciei. La Banskâ Bystrica apare un înger tenant, fără aripi, cuprinzând 
scutul, pe care apare reprezentat blazonul Ungariei. Benzile în cruce de 
pe piept şi părul bogat încadrând faţa, nu lipsesc din reprezentare. Piesa 
este datată într-un interval restrâns (1490— 1500) |:\ De asemenea, mai 
sunt semnalate o cahlâ-nişă, smălţuită, cu înger tenant, de la Klâsto- 
risko, datată în sec. XV . eventual X V I, alături de o cahlă rudimentar 
lucrată, cu acelaşi motiv, dar stilizată, descoperită la Kosice şi datată 
in sec. X V  lu. De asemenea şi pe teritoriu l Cehiei se mai pot menţiona 
un fragment de medalion ceramic, reprezentând un înger ţinând într-o 
mână un scut cu blazon, cu datare largă, în secolle le X V — X V I, apoi 
tot un fragment, de această dată de cahlă. evident cu acelaşi motiv al 
îngerului tenant, însă cu o prelucrare superioară, penele de la aripi şi
buclele fiind atent reliefate şi foarte clar distinse în câmpul reprezen
tării 17.

Cahle cu înger tenant de scut sunt semnalate şi în Polonia. O singură 
piesă are figurat un înger cu aripi, pliasat într-un ancadrament gotic l8. 
A lte  exem plare pe care le-am văzut, au fiecare câte o altă reprezentare 
heraldică pe scut, nu mai au îngerul tenant, ci doar tenanţi care seamănă 
cu îngerul, dar nu mai au arip i -9. In două cazuri personajul are aspec
tul unui adevărat cavaler 20. Exem plarele poloneze aparţin secolului ai 
X V I-lea . Nici una dintre ele nu prezintă analogii apropiate de piesa 
suceveană.

Spre deosebire de situaţia din Moldova, unde cahla cu înger tenant 
de la Suceava nu a avu,t „succesoare11, m otivul a avut o evoluţie euro
peană notabilă, până târziu, in secolul al X V I I - ' l e a E v o lu ţ ia  din ce în 
ce mai depărtată de prototipurile in iţiale este oglindită prin câteva cahle 
cehe, datate în sec. X V I, care redau poziţionat deasupra scutului, în lo
cul îngerului, un negustor22. Semnificaţia protectoare a îngerului, temă

14 Pâl Voit — Imre Holl, /Inciens carreaux de poele hongrois, Budapest, 1963, 
p. 46, pl. 27. > ^

16 Stredoveke kachlice. Katal6g. Bratislava, 1993, fig. 40, fie. 43.
Julie Rlchterovă, Stredoveki kachle. Praga, 1982, tab. 23 — fig. 4, tab. 1 —

fig. 2.
ls M. Dabrowska, Kajle  i piece kaflowe w Polsce do konca X V I I I  wieku. 

Wroclaw — Warszawa — Krakow — Griansk — Lodz, 1987, fig. II, 132.
'» Ibidem, II, 136— 137.
™ Ibidem, fig. 28/1 ; S. Ambrosiani, Zur Typologie der ălteren Kacheln. Stok- 

holm. 1910, p. 125, fig. 81.
J1 F. Sales Meyer, Ornamentica, II, Bucureşti, 1988, p. 310, p. 287.
22 Vladim ir Brych, Dana Stehlikovâ. Jaromir Zegklitz, Prazskt Kachle doby 

goticke a renesancni, Praga, 1990, p. 63—64. fig. 141. 142 şi 143.
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de natură religioasă de factură catolică, apar în acest caz, substituită de 
una mai pragmatică, „laicizată*, probabil mai bine adaptată cerinţelor 
Reformei, dacă nu necesităţii satisfacerii unor orgolii de „protectori" 
înstăriţi ai localităţilor posesoare ale însemnelor heraldice de pe scuturi.

Prototip
(m iji. sec. X V )

înger tenant cu două scuturi înger tenant cu un scut

(a doua jumătate a sec. X V )

Transilvania ? Ungaria Slovacia Cehia Polonia 

(a două jumătate a sec. X V )

X!iij
i
!

Moldova 

(sf. sec. X V  —  încep. sec. X V I)

Genealogia probabilă a cahlei cu înger tenant din Moldova

Pornind de la această succintă schiţare a unei posibile evoluţii a 
motivului este firească o încercare de stabilire a  extensiunii sale spa
ţiale, a  etapelor acestei extensiuni şi a modalităţilor pătrunderii lui pe 
teritoriu l Moldovei. Redând deci un m otiv de inspiraţie central-euro- 
peană, decorui cahlei de la Suceava, poate f i  inclus în tematica m ai largă 
a m otivelor de tradiţie central şi vest europeană întâlnite pe teritoriu l 
Moldovei. Nu este, în nici un caz, singular, iar cercetările vor mai des
coperi, treptat, şi a lte exemple. Vom  cita numai exemplul edificator 
pe care l-ar putea constitui m otivul cahlelor cu calaver în turnir. Cu
noscut ca o temă predilectă în arta evului mediu acest decor este pre
zent ca un m otiv consacrat şi în M oldova 2?. Şi acesta cunoaşte o răs
pândire relativ rapidă (depărtarea în timp şi spaţiu de locul şi momentul 
apariţiei punându-şi amprenta asupra modului de tratare a subiectului 
şi asupra calităţii execuţiei), fiind atestat şi pe teritoriul Transilvaniei —  
la Hunedoara şi Mălăieşti şi de asemenea în Moldova —  la Suceava şi 
la Baia. M ai mult, în acest din urmă punct, apar şi cele mai vechi exem 
plare moldovene, într-o datare foarte strânsă (1467— 1476): Evoluţia şi

3  Pentru evoluţia modelului în spaţiile actuale româneşti, vezi V. Eskenasy — 
Adrian A. Rusu, Cahlele cu cavaler în  turn ir din cetatea cnezială de la Mălăieşti 
(jud. Hunedoara), în Sargetia, X V , 1981, p. 111— 117.
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penetrarea acestui m otiv în spaţiul românesc se constituie într-o eventuală 
analogie pentru piesa noastră sau cel puţin într-un punct de reper în 
încercarea de identificare a extensiunii decorului în spaţiul moldav.

Contextul evolu tiv şi cel al răspândirii motivului cahlei cu cavaler 
în turnir reprezintă (cu rezervele necesare şi fireş-ti), un model aplicabil 
cahlei cu înger tenant, cu atât mai mult cu cât cahle cu reprezentarea 
scutului având în câmp stema Moldovei, apar atestate şi în Transilva
nia de est, la Cecheşti şi la Cristuru Secuiesc N e lipseşte însă argu
mentul ultim : analogiile apropiate, in care, alături de scutul cu stema 
Moldovei, să figureze şi îngerul tenant. Dar, dincolo de carenţa desco
peririlor arheologice transilvănene, ar fi foarte greu de imaginat m igra- 
ţia modelului dinspre Europa centrală, fără intermediul Transilvaniei. 
Fundamentarea acestei ipoteze, respectiv, pătrunderea motivului prin 
intermediul Transilvaniei, dinspre Ungaria medievală, spre Ţara M ol
dovei, are la bază nu doar simpla, dar în aceiaşi timp plauzibila analo
g ie cu extensiunea spaţială şi temporală a cahlei cu cavaler în turnir, 
alături de atestarea decorului $i în spaţiul intracrptic. însăşi realităţile 
sccial-politice. dar mai ales reflectarea lor economico-comercială în Mol
dova sfârşitului de secol X V  şi a începutului de secol X V I, converg în 
acest sens. Dacă la începutul domniei lui Ştefan cel Mare, relaţiile M ol
dovei cu Transilvania şi Ungaria au fost mai restrânse, din perioada de 
după 1475, acestea au cunoscut un curs ascendent. La fel, pierderea în 
favoarea Imperiului Otoman a importantelor centre —  Chilia şi Cetatea 
Albă (1484), reorientează rela ţiile Moldovei, îndeosebi cele comerciale, 
cu predilecţie spre Transilvania

Constituirea, lâ începutul secolului a l X V I-lea , a unui „centru co- 
m ercial“ , în faţa curţii domneşti de la Suceava, relaţiile curente ale unor 
meşteri suceveni cu omologii (sau furnizorii) lor din afara Moldovei, în 
mod cert şi cu cei din spaţiul intracarpatic, prezenţa negustorilor suce
veni în Transilvania, reflectă o serie de legături clar sabilite şi deosebit 
de variate ca domenii de activitate, între cele două ţări româneşti.

Raportat direct la problema care ne interesează, sunt atestate docu
mentar aducerea frecventă a numeroase produse meşteşugăreştii din 
oraşele Transilvaniei (Braşov, Bistriţa), fie  provenind din atelierele lo
cale, fie  din ateliere central-europene. Ca un exemplu care ilustrează 
clar originea de această dată transilvăneană, a  unor m otive atestate pe 
cahlele din Moldova, apar piesele cu emblema Hunedoreştilor, într-o 
redactare din epoca lui Matia Corvinul, descoperite la Baia 2ft.

Se poate afirma, în contextul celor mai sus sus menţionate, cu des
tulă certitudine, că pătrunderea în M oldova a motivului cahlei cu înger 
tenant se realizează din aria central-europeană — Ungaria, eventual 
Slovacia, prin intermediul probabil al Transilvaniei. Această extensiune 
a. decorului are la bază o imensă circulaţie a meşterilor şi a m otivelor 
orname.'.tale, prin intermediul, posibil, al tiparelor (spre exemplu se pot

w Benkci Elek, Szekelykereszturi kulyhacscmpbk, Bucureşti, 1984, p. 51. fig. 10
(datată în prima jumătate a sec. X V I), p. 07, fig 49 (datata în a doua jumătate a 
sec. XV ).

L. Bătrâna — A. Bătrâna, Elemente decorative în ceramica monumentală de 
la Baia (jud.- Suceava). în voi. Aspecte ale civilizaţiei româneşti în secolul X I I I— 
X V II, Suceava, 1986, p. 68.

menţiona tiparele cu elementele emblematice ale Hunedoreştilor, clar
realizate in Transilvania).

Filiera poloneză nu poate fi total respinsă. Din păcate, analogiile pe
cunoaştem de acolo, nu sunt nici apropiate stilistic, nici cronologic. Apoi, 
mai avem in vedere şi faptul că, din seria generală de cahle medievale 
moldovene, foarte puţine au fost arătate cu origini certe din regatul de
la nordul Moldovei.

Odată originea motivului stabilită şi pornind de la premisa certă-
că prototipul trebuie căutat in acelaşi spaţiu ceiltral-european, apare 
acum problema locului unde a fost realizat modelul atestat la Suceava.
In favoarea realizării acestuia pe plan intern, ar putea pleda nu doar 
atestarea pentru perioada sa de circulaţie la Suceava, a unor meşteri spe
cializaţi pe domenii de activitate —  unul dintre ele fiind  cel al cahlelor 
de sobă şi a unor cuptoare de mari dimensiuni destinate arderii cahlelor, 
olanelor, conductelor şi a discurilor şi plăcilor ornamentale, ci mai ales 
blazonul de pe scut : stema Moldovei. Imprimarea bourului înstelat pr 
cahlă, in cimpul scutului şi faptul că motivul apare atestat doar la Su
ceava, cetatea de scaun a Moldovei, ar putea conduce, din perspectiva 
logicii istorice, la o realizare a modelului pe plan intern, prelucrat fiind 
doar cadrul în care apare blazonul, respectiv îngerul tenant de scut, ev i
dent pentru valoarea simbolică a acestui, rolul său protector.

Dar plauzibile sunt şi ipotezele unei eventuale comenzi moldove
neşti in Transilvania (posibil sub influenţa, tipică a timpului, a unei 
mode a respectivului decor-cadru). sau. de ce nu, chiar faptul că meş
terii transilvăneni —  adoptând stema Moldovei, pe fundalul simbolic al 
îngerului tenant, să pregătească deliberat piesa pentru piaţa moldo
venească.

Concluzionând, se poate realiza o punctare a elementelor care s-au 
dorit aici evidenţiate. Astfel, originea motivului ne apare ca una central 
(posibil, vest) europeană. Pe teritoriul Ungariei începînd cu perioada lui 
Maitia Corvinul, acesta cunoaşte o răspândire largă, fiind întâlnit atât în 
sculptura în piatră, cât şi în miniaturistică, iar u lterior şi în decorul cah
lelor. Această evoluţie, comună şi altor m otive de aceeaşi tradiţie, îşi are 
începuturile, aşa cum s-a arătat, în m iniaturile de document, trecând 
foarte probabil prin filtru l artei aplicate şi sfârşind în reprezentările de 
pe cahle. La fel. răspândirea motivului poate f i  considerată una gradu- 
ală. Raportând-o la spaţiiul nostru de interes, într-o primă etapă moti
vu l pătrunde, se pare, spre zonele transilvane. A ic i e l a suferit meta
m orfoze care l-au îndepărtat întru-câlva de form ele primare. Pare foarte 
posibil un „popas“ bistriţean, mediu meşteşugăresc care alimentează ve
cinătăţile sale dinspre sud. unde vor apare descoperirile mai susi amin
tite, de la Cecheşti şi Cristuru Secuiesc, iar apoi şi la est de Carpaţi, pe 
fondul am plificării relaţiilor moldavo-transilvănene, la sfârşitul seco
lului al X V -lea  şi începutul secolului al XV I-lea.

încadrarea cronologică şi spaţială a m otivului este, deocamdată, una 
aproximativă. Forma scutului, care este una care prefigurează form ele 
renascentiste, este un oarecare indiciu. Dar pentru a da anumite repere 
cronologice, şi ţinând cont de atesrarea pentru prima oară a cahlei cu 
„cavaler in turnir11 în Moldova —  Baia (1467— 1476), relativ repede deci, 
se poate aprecia apariţia motivului in spaţiul de la est de Carpaţi, cândva
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spre ultim ul sfert a l veacului a l XV-lea. Spre o renunţare destul de ra
pidă la acesta, corespunzătoare cu aproxim aţie mijlocului secolului al
X V I-lea , ne poate conduce circulaţia restrânsă a motivului, atestat doar 
la Suceava, în raport, spre exemplu, cu cel al cahlei cu „cavaler in tur- 
n ir“ , m otiv cu o vehiculare mult. mai intensă în spaţiul nostru de interes. 
Probabil modelul —  pătruns eventual doar ca o modă ? —  şi-a pierdut 
relativ repede receptabilitatea, aderenţa sa în spaţiul moldav fiind deci 
scăzută. La fel, nici răspândirea spaţială nu apare ca una foarte largă, 
imaginea reprezentată, stema Moldovei, susţinută de un înger tenant, 
apărând, aşa cum cum mai amintit, doar în capitală.

Faptul că modelele din Moldova sunt clar „ filtra te1* de itinerarul 
parcurs —  mode variate, prelucrări personale ale unor meşteri, tipare 
mai puţin bine executate etc., este clar relie fat de tratările d iferite ale 
temei în zonele unde aceasta este atestată, Ungaria sau Slovacia, Polo
nia, Transilvania (?) sau Moldova.

Constituind o mică verigă, adăugată complexei realităţi a cahlelor 
din spaţiul românesc medieval, încercarea de faţă, neavând pretenţia de 
a f i  exhaustivă, reliefează încă o dată receptarea unor m otive central 
europene de către Moldova, prin intermediul Ungariei şi Transilvaniei, 
adaptate sau recompuse in funcţie de specificul sau moda, tradiţia ori 
guatul celor care le-au preluat şi utilizat.

DAS KACH EL M IT  SCHILDHALTENDEN ENGEL AUS SUCEAVA

(Zusammcnfassung)

Aus der Mehrheit der Themen und Motiven die auf die Kacheln erscheinen, 
die in Suceava entdeckt wurden. und die aus dem X V  und X V I Jahrhundert 
stammen, kiinnen als eine besondere Klasse die zentraleuropeischen Kacheln 
enwăhnt werden.

Das Kachel mit Schildhalten Engel. in dessen Feld, Moldaus Wappen, der 
Auerochs mit Stern erscheint, wurde durch Entdeckungen die in Suceava (Moldau) 
eemacht wurden. bestStigl. Als Quellen des Motives werden in erste Linie dio 
Schildhaltenden Engel die auf die Documentminiaturen erscheinen, erwahnt.

Der erste, in cronologischer Reihenfolge ist der Schenkungsbrief der fUr die 
Stadt Kosice von Sigismund Von Luxembourg in 1423 erlassen wurde. Andere 
Miniaturen mit dem selben Motiv sind Dokumente aus 1453, 1462 und 1463 die 
alle auf dem Gebiet des mittelalterlichen Ungarn erscheinen. Andere Kacheln 
mit diesem Motiv, erscheinen in groBen Anzahl in Ungarn. und in kleinerer 
Anzahl in der Tschechei und Poland, ale aus den X V  und X V I Jahrhundert 
stammend. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen einige Kacheln aus der 
Tschechei, Kacheln die uber den Schild einen Kaufmann aufweisen. Die Kacheln 
stammen aus den X V I Jahrhundert. Also ‘eine Veranderung des Symbols des 
beschUtzenden Engels. Bis zur Renaissance hat sich der M otiv vielfach entfaltet, 
aber der wichtigste Element, der Engel der einen heraldischen Schild in der 
Hand hălt, ist erhalten geblieben. _  ____________

W ie viele andere Stiicke die aus Siebenburgen gegen das zwischenkarpatische 
gebietverkehren. wurden Kacheln, aber nur mit den Landes-Wappen aus Moldau, 
ohne Schildhaltenden Eng^l, auch in Cecheşti und Cristuru Secuiesc, gefunden.
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Es crfolgl daher die V o r a u s s e t z u n g  daB die Kacheln, mit diesem Motiv, in 
Moldau, Zentraleuropa (Ungarn und wahrscheinlich Poland), Uber Siebenb'ungen

gelant sind.Am wahrscheinlichsten ist es, daB die Kacheln aus Suceava, hergestellli 
wurden. Es besteht auch die Moglichkeit die Siebenbiingen aus Moldau worden, 
oder, warum nicht, daB die siebenbiirgischen Meister die Stiicke fur moldauischen

Markt. vorstellten.
Es kann angenommen werden, daB die Stiicke die in der Zone der Ostkar- 

paten gefunden wurden. aus dem letzten Viertel des X V  und M itte des X V I

Jahrhundert stamme.
Dic Kachel mit Schildhaltenden Engel der in Suceava gefunden wurde, 

gehort zur Klasse der Stiicke mit zentraleuropeischen Motiven, die Moldau uber 
Ungarn und S i e b e n b u r g e n ,  aufgenom m en hat. Die Motive wurden angepasst und 
verăhdert je  nach Mode und Spezifizith 't der jenigen dic sic ubernom men haben.
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Fia■ 2- Blazon miniat pe diploma din 1423.
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Fig. 3 Blazon miniat din diploma din 1463.

E N IG M A  C E T Ă Ţ II C H IL IA

M A R IA N A  Ş LA PA C

O incontestabilă importanţă in evoluţia aşezărilor medievale o au 
fortificaţiile, izvorâte din m ultiplele necesităţi de ordin politic, strate
gic şi economic ale unor organizaţii statale, in lupla lor pentru afirmarea 
pe plan internaţional şi apărarea propriilor frontiere. Studierea arhitec
turii acestor puncte de rezistenţă maximă a oraşelor aduce in circuitul 
ştiinţific noi date referitoare la dezvoltarea civilizaţiei urbane, contri
buind la întregirea cunoştinţelor despre va lorile istorice şi artistice ale 
unui popor, la o înţelegere mai profundă a misteriosului trecut.

Direcţia de investigare a prezentei lucrări cuprinde o sintetizare 
complexă a documentelor epigrafice şi a reprezentărilor cartografice din 
secolele X IV — X V III, in final fiind scoase în evidenţă, dar cu inevitabilul 
coeficient de ipoteză (din lipsa dovezilor arheologice) particularităţile 
celor trei fo rtificaţii dispărute ale oraşului Chilia :

1) cetatea bizantino (V)-genoveză din delta danubiană ;
2) cetatea moldovenească a lui Ştefan cel Mare.construită pe ţărm ;
3) complexul de fortificaţii turceşti, alcătuit dintr-o citadelă şi o 

centură bastionară.
Apărută pentru prima dată intr-o listă a castelelor patriarhale de

pendente de Constantinopol sub Andronic II Paleologul ', cetatea Chilia 
e încorporată in sistemul m ilitar şi administrativ al Bizanţului probabil 
în secolul X I, pe timpul am plificării extrem ităţilor nordice ale Imperiului 
cu un lanţ de fortificaţii-sedii ale flotei bizantine pe linia Dunării 2 Am 
plasată pe o insulă formată de braţul Chilia, ea devine un punct de tran
zit, o bază de aprovizionare pentru vasele comerciale şi m ilitare pe ruta 
fluvială dc o importanţă majoră, de la Likostomion până la Păcuiul lui 
Soare. Prosperitatea aşezării portuare, trecute in posesiunea Genovei la 
m ijlocul secolului al X lV -lea  e surprinsă în actele notarului italian An
tonio di Podenzolo ■’■, de unde se conturează personalitatea acestei locali
tăţi : piaţa centrală publică —  „p lătea", biserica de rit ortodox cu hra
mul Sfântului Ioan —  „ecclesia quedam santi Iohannis Grecharum “ , câte
va edificii de destinaţie specială, trei bănci, loggia comunei genoveze, lo-

1 Octavian Iliescu. Contribuţii la localizarea Chiliei bizantine, în SCIVA, 29,
1978, 2, p. 208.

: N. lorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti. 1899, p. 35. 
J Octavian Iliescu, Localizarea vcchiu lu i Licostomo, in Studii, 25. 1072. p. 455.
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cuinţe, prăvălii, ateliere, o moară, portul cu numeroase canale pentru 
ambarcaţiuni etc.

O altă menţiune documentară a primei fortifica ţii este aşa-numitul 
„Codex Lalinus Parisinus —  7239“ —  cea mai veche atestare cartogra
fică a statelor româneşti deja constituite (sfârşitul secolului al X lV -lea ), 
inclusă intr-un manuscris păstrat la Biblioteca Naţională din Paris 
Fiind anterioară luptei de la Nicopole, harta reprezintă cele mai im
portante oraşe ale Europei de sud-est, marcate, prin cetăţi sau cas
tele de diferite mărimi, unele având un drapel cu cruce, a ltele —  cu se
milună. Istoricul român Octavian Iliescu identifică Chilia cu o cetate 
nenumită la gurile Dunării, plasată între M alvexin (poate Vicina ?) şi 
L ic o s t o m o 0. Inscripţia indică : „baradigo locho dexerto in  del qual abita 
solamenle peschadori". A r  fi incorectă afirm aţia că reprezentarea cetă
ţii de pe hartă reproduce cu exactitate tipul ei real, dar analizând re
darea diferenţiată şi foarte detaliată a semnelor convenţionale, putem 
exclude cu certitudine varianta cu totul imaginară. De pe desen (fig. 1) 
cetate.- Chilia apare ca o consirucţie voluminoasă, poligonală în plan, cu 
ziduri masive, prevăzută cu două porţi de intrare cu arc în pLin cintru. 
Trei turnuri de flancare de formă paralelipipedică protejează curtea in
terioară. iar dnuă turnuleţe mai mici sunt întretăiate de curtinele cre
nelate.

Chilia este inclusă în sistemul defensiv moldovenesc în 1465, deve
nind un post fortificat însemnat ce apără hotarele de miazăzi ale prin
cipatului. Ştefan cel M are ridică cea de-a doua fortificaţie de piatră pe 
malul opus al râului, doar amplasamentul insular al vechii fortăreţe", 
separată acum de ţară prin Dunăre, prezintă dezavantaje.

Cronicarul G rigore Ureche ne informează : ,.!n leatul 1479 iunie 22 
au început Ştefan cel Mare a zidi cetatea Chiliei şi au sfârşit-o în acelaşi 
an, iulie 16. folosind 800 dc zidari şi 17 000 ajutoare..." 8. Cetatea edificată 
e principalul centru de apărare al localităţii prospere şi loc de refugiu 
a l băştinaşilor în timpul numeroaselor intervenţii militare. E o con
strucţie trainică şi foarte puternică, realizată conform celor mai avan
sate idei ale artei m ilitare de epocă. Mândria moldovenilor şi groaza 
osmanilor, cetatea impresionează prin grandoare şi durabilitate, prin a- 
dâncimea nemaivăzută a şanţului acvatic.

Actualmente localizarea acestui obiectiv m ilitar e foarte dificilă : 
urmele lui s-au şters din memoria orăşenilor, iar izvoarele documentare 
existente nu oferă date necesare pentru determinarea locului precis. 
I.ipsa investigaţiilor arheologice şi perturbările politice complică eluci
darea acestei lacune, dar şi în pofida greutăţilor menţionate unii spe
cialişti întreprind încercări de a descifra această enigmă a trecutului.

Din multitudinea de presupuneri vom alege numai două, care ne 
par a fi  cele mai importante. Prim a variantă probabilă ce se impune în 
mod evident presupune identitatea citadelei turceşti consemnate în sur

4 Idem, C/itlia in veacul al X V I-lea , în Peu.ce, VI, 1977, p. 244—246.
6 Ion Dumitriu-Snagov, Codex Latinus Parisinus —  7239, în Revista A rh i

velor, 52/37, 1975, p. 206—209.
B Octavian Iliescu, C-j priv ire la o hartă parţială a sud-estului Europei da

tând din preajma bătătliei de la Hicopole, in SM IM , IX , 1978, p. 196.
7 Idem, A la recherche de Kilia Byzantine, in RESEE, X V I, 1978, p. 231.
8 I. Chitimia, Cronicele lu i Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1942, p. 46.

sele cartografice din secolul al X V III-lea , cu cetatea lui Ştefan cel Mare 
sau cel puţin continuitatea în acelaşi teritoriu (citadelta turcească e pri
vită ca o reconstrucţie capitală a fortăreţei moldoveneşti !). Cu toate că 
faţă de această versiune autorul are anumite rezerve, ea nu poate f i  ig- 
gorată completamente de viitoarele sondaje arheologice.

Adepţii celei de-a doua variante au altă părere privind amplasarea 
cetăţii lui Ştefan :

a) conform ipotezei generalului ScarLat Panaitescu, vechea cetate de 
piartâ poate fi  căutată pe malul stâng al Dunării „p e  terenul cuprins la 
sud de biserica istorică Sfântul N icolae1,0 ;

b) informaţie interesantă propune Petre Constantinescu-Iaşi : „în  
actuala Chilia Nouă, la 100 metri de biserica istorică Sf. Nicolae... se 
află o ridicătură de pământ, considerată ca cetatea lui Şuefan Cel 
M are“ ,ft ;

c) ilustrul istoric N icolae lorga e de părere că rămăşiţele zidurilor 
dinspre localitatea de astăzi nu sunt altceva decât vechea întăritură 
moldovenească : aici lângă râu „piatra aspră e amestecată cu cărămizi 
de o structură tare, pusă la repezeală, ca pentru ultima reparaţie pri
pită a lui Ştefan cel Mare, înainte de atacul decisiv al turcilor, unele 
sunt în lat, a ltele în lung“ "... ;

d) cercetătorul din Ucraina V. Cojocaru —  iniţiatorul eventualelor 
săpături arheologice in partea istorică a Chiliei nu neagă posibilitatea 
existenţei cetăţii de zid in zona aferentă actualului port fluviali.

Unde lotuşi se situa această cetate celebră, înălţată de Ştefan, în
scrisă în linia întâi a sistemului defensiv moldovenesc, menită să reziste 
presiunii inamicului dinspre uscat şi dinspre mare ? Aserţiunile men
ţionate şi cercetările prelim inare de teren ne-au convins de necesitatea 
lucrărilor arheologice în zona portuară pe o suprafaţă de 1,5 ha, măr
ginită de străzile Dunaiskaia, Jelezneakova, Tatarbunarskaia şi linia 
Dunării (dacă este posibil). Vom aduce următoarele argumente în spri
jinul acestei localizări :

1) ar fi neîntemeiată amplasarea acestui centru m ilitar al localităţii 
la o distanţă considerabrilă de centul ei de cult —  biserica istorică Sfân
tul Nicolae, edificată de Ştefan cel M are numai cu trei ani mai târziu 
după construirea cetăţii '- :

2) locul propus intră in raza vizuală a Chiliei Vechi —  condiţie in i
ţială necesară pentru observaţii militare. Se ştie, că într-un timp ace
eaşi garnizoană apăra şi cetatea de pe insulă (cucerită de Ştefan cel 
Mare) l:!, şi cetatea moldovenească de pe ţărm ;

!l Scarlat Panaitescu, Cctăfile-ru in i din Basarabia, în A C M I, s. Basarabia, 
1925, p. 208.

’» Petre Constantinescu-Iaşi. Basarabia arheologică şi artistică, Chişinău, 
1933, p. 48.

11 N. lorga, Cele duuă Chilii, in BCMI, X X II, 1929, p. 189.
Conform părerilor mai multor specialişti biserica Sfântul Nicolae a fost 

construită în anul 1482 de arhitectul din Levant Ioan Provana.
13 Cronicele slavo-române notează : „In anul 6973 (1465) luna ianuarie 23,

joi, la miezul nopţii au intrat Ştefan voievod în Chilia şi au însprejurat cetatea
şi au petrecut aici joia cu pace, iar vineri dimineaţa au lov it şi au început să
bată cetatea Chiliei... şi sâmbătă s-a predat cetatea1*. Istoriografia română are
două păreri în privinţa faptului sub a cui stăpânire se afla în 1465 Chilia : prima
se bazează pe „Cronica moldO-rusă“ , care menţionează că cetatea aparţinea un
gurilor, cea de-a doua consideră că oraşul era stăpânit de Radu cel Frumos.
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3) vecinătatea apei şi a urnii şanţ o strict obligatorie pentru o con
strucţie defensivă medievală din Moldova ;

4) în zona circumscrisă locului indicat şi astăzi se descoperă ghiulele 
de la sfârşitul secolului al X V -lea  v'.

Căutând să remodelăm o imagine apropiată a Chiliei de odinioară, 
vom apela la diverse menţiuni documentare : cronici, letopiseţe, descrieri 
ale călătorilor străini. Din tabloul de ansamblu completat vom pune pe 
prim plan cetatea lui Ştefan cel Mare, în special aspectul ei exterior în 
lim itele posibilului. M artorii ne oferă unele detalii privind arhitectura 
şi dimensiunile acestei fortăreţe de piatră, corespunzătoare cu impor
tanţa şi prestigiul tinerei ţări a Moldovei. In acest sens sunt revelatoare 
Cronicile turceşti, scrise de Tunsun-bei : „Cetatea Chilia... este o cetate 
puternică ridicată pe malul fluviu lu i Dunărea. Adâncimea şanţului ei 
era de neînchipuit, iar apa Dunării, fiind scursă în el, cetatea părea ca 
o insulă. Zidurile şi turnurile erau înalte şi alcătuiau piedici, iar urca
rea duşmanului pe ele era cu neputinţă"

Urmaşul sultanului Mahomed II, Baiazid II numeşte Chilia „lacătul 
şi poarta pământurilor moldoveneşti, ungureşti şi dunărene44 IU, dorind 
muit să descuie acest lacăt. Cetatea e cucerită în vara anului 1484 în 
urma unui asediu şi atac din partea aliaţilor turci şi tătari în frunte cu 
Baiazid II şi Mengli-Ghirai. Ştefan cel Mare, aflându-se cu armata lui 
la Obluciţa 1T. nu poate interveni fără a avea mari pierderi, prin urmare, 
acest important bastion cade, trecând în subordonarea Porţii Otomane. 
Mai târziu autorităţile turceşti construiesc la Chilia o fortificaţie bas- 
tionară, ce satisface noile condiţii tehnice şi metodele de asediu —  
pare a fi unicul caz în Basarabia, când cetatea de pământ nu înglobează 
piatră tăiată, legate cu mortar l0, folosite şi la edificarea lin iilor exteri- 
cea de piatră l8. Noul sistem de zidire se caracterizează prin blocuri de 
piatră tăiată, legate cu mortar, folosite la edificarea liniilor exteri
oare de apărare la Hotin, Tighina, Imail (fig. 2).

Cetatea de piatră era amplasată in vechiul nucleu urban, iar cea 
bastionară (ceea ce a rămas din ea) se află astăzi pe teritoriu l portului 
şi al elevatorului. Ruinele din faţa blocurilor adm inistrative lângă fos
tul şanţ acvatic constituie zidăria specială a cetăţii turceşti (fig . 3). Un 
moment de menţionat : Fundamentarea tehnico-economică a parcului 
„Zaporojen ii pe Dunăre" efectuată de cercetătorii Academ iei de Ştiinţe 
din Ucraina nu face nici o deosebire între cele două fortificaţii din Chi
lia, cea moldovenească şi cea turcească Dar e inadmisibil de a pune
semnul egalităţii în tre aceste obiecte m ilitare absolut d iferite ca mate
rial şi tehnică de construcţie, locul şi anul clădirii, precum şi rolul pe 
care l-au jucat fiecare în istoria neamului nostru.

Să revenim la mărturiile călătorilor străini, care descriu vechea ce
tate de piatră. Arhidiaconul Paul de A lep  pomeneşte „un castel mare şi

11 Conform informaţiei din Chilia.
14 M. Guboglu şi M. Mohmet, Cronici turceşti privind Ţările Române, E x 

trase, Bucureşti, voi. I, 1966, p. 76.
18 Ibidem, p. 77.
17 Ion Bogdan, Manuscrise slavo-române la Kiev, Bucureşti, 1907, p. 160.

Scarlat Panaitescu, op. cit., p 107
lu N. lorga, op. cit., p. 189.

Tehnico-ekonomiceskoie obosnovanie parca „Zaporojcy za Dunaiem", Kiev,
1990.
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falnic, foarte vechi şi bine apărat, fiind foarte trainic44 21. Călătorul turc 
Evlia Celebei vorbeşte despre o „cetate rezistentă“ ridicată de „Kalibu, 
dintre ghiaurii M oldovei4 4 Vizitatorul străin Cornelio Magni observă 
„un castel frumos cu turnuri multe şi cu artilerie44 Călugărul italian 
Niccolo Barsi vede ziduri impunătoare ş iturnuri puternice ale fortă- 
reţei situate pe malul fluviului

Fortificaţiile turceşti sunt cunoscute mai bine, prim ele descrieri p re 
ţioase fiind lăsate de Evlia Celebi : „Această este o cetate de nepreţuit, 
zidită din piatră şi in trei etaje şi aşezată la vărsarea Dunării în Marea 
Neagră. Ea are aceeaşi formă ca cetăţile Ismail şi Cetatea Albă. A re  un 
aspect plăcut, fiind aşezată pe un loc drept şi jos... Z idurile dinspre 
miazăzi a le cetăţii sunt bătute de valurile Dunării : e le  au o lungime de 
o mie de paşi, iar zidurile dinspre uscat au o lungime de două mii de 
paşi mari, ceea ce înseamnă că, de ju r împrejur, sunt trei mii de paşi 
în cap. în partea dinspre uscat se află trei rânduri de ziduri, iar spre 
Dunăre sunt două rânduri de ziduri, fără şanţ. Se găsesc ,în total, o sută 
şaptezeci de turnuri. D intre acestea, cele mai solid construite sunt urmă
toarele : turnul lui Ghedik Ahmed paşa, după numele vizirului sultanu
lui Baiazid Veli, turnul roşu, turnul comandantului de pază, turnul în
chisorii, turnul plat şi turnul cu far... In interiorul cetăţii se află o sută 
cincizeci de străzi aşezate perpendicular unele faţă de altele, ca şi or
namentele de şah... în partea de răsărit a cetăţii mari, în colţul de pe 
malul Dunării şi la capătul cetăţii exterioare, se a flă  o cetate mică şi 
frumoasă, în formă pătrată, având de jur împrejur cinci sute de paşi.
c)a are numai o poartă mică de fie r ce se deschide spre cetitea  cea mare. 
Ifc cele două rânduri de şanţuri adânci, din jurul ei, sc găsesc mulţi 
peşti...“

„Cetatea are două porţi de fier şi două punţi, care se ridică, e  lo
cuită de 1 600 turci în 300 case cu patru moschei" 20 —  aceasta este re
latarea făcută de Petru Stanislavov, episcop latin de la Nicopole.

Fortificaţia bastionară, opera inginerilor francezi de la începuturile 
secolului al X V III- lea  are o configuraţie rectangulară, uşor asimetrică 
în plan, cu un perimetru de circa 1 700 m, patru bastioane puternice şi 
cinci turnuri, întărită dinspre Dunăre cu un zid, iar din latura accesibilă 
cu două valuri de zidărie. Generalul rus Kornilovici afirmă că : „...în in
teriorul cetăţii sunt următoarele clădiri : o geam ie de piatră, transfor
mată în biserica creştină a Adorm irii Maicii Domnului, o clădire pentru 
corpul de gardă, opt case şi dependinţe pentru statul major şi oberi- 
ofiţeri, cinci cazărmi pentru soldaţi, o magazie de piatră pentru inten
denţe, o pulberărie de piatră cu trei despărţituri şi două depozite m ili
tare44

-> Calatori strdini despre fările române, voi. V I, Bucureşti. 1976, p. 284.
22 Ibidem, p. 441.

Ştefan Ciobanu. Basarabia. Chişinău. 1926, p. 200 : cf. N lorga, Istoria 
românilor prin călători, vot. II, p. 229.

Călători străini despre ţările române, voi. V. Bucureşti, 1973, p. 84.
21 Călători străini despre ţările române, voi. VI, Bucureşti, 1976, p. 443—445.
28 N. lorga, Studii istorice asupra Chilie i şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 233.
27 Ştefan Ciobanu, op. cit., p. 201, cf. Descrierea statistică a Basarabiei, Ak- 

kerman. 1899. p. 117.

287



Figura 4 reprezintă o vedere panoramică a Chiliei pe o stampă din 
secolul al X V III-lea , iar figura 5, planul ei de pe un document carto
grafic m ilitar din timpul războaielor ruso-turceşti.

în continuare vom întreprinde o încercare de schiţare a tipului de 
plan a l fortificaţiilor medievale, în care ar putea fi  încadrată şi cetatea 
lui Ştefan cel Mare. Logica momentului istoric cerea un termen arhi- 
sourt pentru construcţia cetăţii, localitatea strategică trebuia întărită 
într-un interval de timp minim. Acest soroc lim itat presupunea alegerea 
unei construcţii utilitare, solide şi verificate, iar întocmirea unui proiect 
special ar impune o durată de timp cu mult mai lungă. La sfârşitul se
colului a l X lV -lea  şi în secolul al X V -lea  cele mai evoluate şi mai frec
vente cetăţi voievodale din M oldova sunt cetăţile de formă pătrată sau 
dreptunghiulară în plan (sau apropiată lor) cu turnuri puternice la in
tersecţia zidurilor de incintă (Cetatea de Scaun şi Cetatea Şcheia din Su
ceava, Cetatea Neamţului, fortu l Cetăţii A lb e  şi cel al Orhelului Vechi). 
Conform observaţiilor istoricului Gh. Diaconu, această configuraţie pla- 
nimetrică, preluată din arhitectura Romei şi a  Bizanţului, a apărut în 
Moldova mai înainte decât in Transilvania şi Rusia, probabil venind din
spre părţile dunărene şi pontice ■*. Se poate presupune o altă lin ie evo
lutivă : castrul clasic roman, castellum  de tip quadriburgium  răspândit 
în imperiu în perioada antică târzie şi în Bizanţul timpuriu, cetatea de 
tip „castel“ din Europa occidentală, ajunsă în  secolele X I I I— X IV  în 
spaţiul polono-baltic, de unde e importată şi in Moldova încă un de
taliu semnificativ : cetatea Chilia e înălţată de 18 000 de constructori, 
dintre care mulţi, locuind la Dunăre ar trebui să fie  fam iliarizaţi cu me- 
U:dele de edificare a fortificaţiilor medievale cu plan prestabilit din Do- 
brogea sau de la Dunăre (cetatea Enisala, cetatea Giurgiu).

Reieşind din cele expuse, putem presupune : cetatea lui Ştefan cel 
Mare ar fi  putut prezenta un obiectiv m ilitar masiv, monumental, de o 
arhitectură austeră fără particularităţi artistice extraordinare, strict 
funcţional ,cu o formă rectangulară a planului (sau apropiată de ea), de
terminată de reliefu l neted. Dimensiunile n-ar trebui să depăşească 50— 
60 m in plan (doar cetatea e numită deseori „castel11), iar înălţimea re
marcată de mulţi vizitatori ar putea linge 15- -20 m. Elementele com
ponente : zidurile groase inconjurate de un şanţ acvatic, turnurile cir
culare ori pătrate in plan, descroşate în exterior, curtea interioară, apar
tamentele pârcălabului şi a le garnizoanei şi paraclisul (cronicarul turc 
Sa’Adeddin Hodja Efendi scria : „...Şahul cel puternic a isprăvit cuce
rirea cetăţii, făcând slujba de vineri în biserica acesteia1' :i°.

Desigur că modelul schematic propus nu pretinde la o exactitate 
ideală : insuficienţa informaţională şi distanţa de cinci secole constituie 
un obstacol prea serios, dar. totuşi, autorul are speranţa că această re
constituire teoretică va interesa pe cei pasionaţi de istoria arhitecturii 
medievale şi va anticipa săpăturile arheologice la Chilia cu participarea 
specialiştilor din Ucraina, Moldova şi Romania.

28 Gheorghe Diaconu, O molâavskih krepostiah X IV —X V  vv, în Dacia, N.S.,
I I I ,  1959, p. 535—552. o

28 M. A. Tkaciov, Zamki Belorussii, Minsk, 1988, .p. 30, şi S. Abramauskas, 
K. voprosu ghenezisa krepostnyh soorjenii tipa „kasteli“ v L ilve , în Stroitel slvo i

M M. Guboglu şi M. Mehmet, op. cit., p. 326. 
arhitektura, III. 1903, 1, 6. 73.
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L ’fcNIGME DE LA  CITE-FORTERESSE DE C H IL IA

R isu m t

Cette ctude propose une prcsentation synthdtique des donn6es documentaires 
et des reprczentations cartographiques des X IV — X V III-e  stecles eoncernant la 
cit6 de Chilia.

On y fait de r^terences aux 6tapes de l’existence de cette forlification :
— la cite bysantino-gânoise du Delta du Danube ;
— la cit£ bâtie par Etienne le Grand ,
— le complexe dq fortifications turques compose d ’une citadelle et d'une 

ceinture bastionaire.
L ’auteur insiste sur la prcsentation de la cit£ construite au temps d’Etienne 

le Grand, en prGsentant les diverses variantes proposăes pour l’identification de 
l ’assiette dans l’espace de cette forlification. La premiere variante suppose l’ldentitd 
de la citadelle turque a celle construite par Etienne le Grand, hypothese pour 
laciuelle l’auteur a des reserves. La  seconde variante occasionne plusieurs hy- 
poth6se de lacolisation ;

— sur la rive gauche du Danube, pres de l ’6glise Saint Nicoias ;
— â 100 m environ de L ’eglise Saint Nicolas ;
—  dans la proximite de la localite actuelle ;
—  dan la zone afforente au port fluvial.
On pr&sente des arguments en faveur de l ’emplacement de la cit6 d ’Etienne 

le Grand dans la zone portuaire.
En analysant les cit6s forterres de Moldavie on considere que la cite princiare 

construite au temps d ’Etienne lc Grand 6tait un objectif m ilitaire massif, monu
mental, avec une archilecture austere, strictement fonctionnelle, ayat une forme 
rectangulalre, determin6e par le relif plat.

A  la fin on insiste sur la n6cessit6 des recherches archeologiques, les seules 
en mesure i» rOsoudre, „les 6nigmes“ de la cit6-forteresse de Chilia.

19 — \ruaru l de Suceavn
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Fig. 1. Cetatea Chilia la sfârşitul sec. X IV  din „Codex Latinus Parisinus'
(desenul autorului).

lorga.
Fig. 2. Cetatea turcească la începutul secolului XX , dufeâ N.

291

Fi
g.

 
3. 

R
u

in
el

e 
ce

tă
ţi

i 
tu

rc
eş

ti
 

as
tă

zi
 

(fo
to

 
V.

 
S

la
pa

cv
.



Fig. 4. Vederea panoramică a Chiliei la sfârşitul secolului X V III, după N. lorga. 
Săgeata indică locul posibil al cetăţii lui Ştefan cel Mare. conform celei de a

doua varietate.
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Fig. 5. Planul oraşului Chilia din 1790 (Cabinetul de stampe al Bibliotecii 
Academiei Române). Pătratul negru în partea de vest a localităţii indică îocul 

probabil al cetăţii lui Ştefan cel Mare conform celei de a doua variante.



A S P E C T E  G E O -D E M O G R A F IC E  A L E  Ţ IN U T U L U I  
S U C E A V A  (S E C O L E L E  X V — X V I I I )

IO A N  SCRIPCARllJC

Analiza evoluţiei unui ţinut in ansamblul său impune ca necesară 
evidenţierea mediului geografic şi analiza evoluţiei clementelor vie habi
tat. Datele obţinute indică în mod direct potenţialul economic şi demo
grafic şi reflectă direcţiile de evoluţie a le acestuia precum şi modul de 
formare a aşezărilor umane. în acest sens se poale aminti felul în cave, 
pe braniştile mănăstirilor, apar aşezări in etape : de la sălaşe la târle" 
şi grupuri de case

Datele privitoare la mişcarea demografică în ţinuturile moldovene 
sunt mai consistente in special în a doua jumătate a secolului al X V II I-  
lea când, armatele ruse şi austriece, dispunând de buni cartografi şi 
statisticieni, au realizat în scopuri m ilitare şi economice cele mai com
plexe recensăminte

Numai împrejurări ulterioare au făcut ca forma în care ne-au par
venit datele statistice să nu fie  pentru toate ţinuturile la fel de com
plete. Oricum, primul recensământ în care pentru unele zone se cunosc 
şi numele capilor de fam ilie pe categorii fiscale este cel din 1774.

Coroborate, cele două sinteze ale statisticilor din veacul al X V II I-  
lea, ambele bazate pe izvoare bine întocmite, dau pentru ţinuturile din 
nord : Cernăuţi şi o parte a ţinutului Suceava o imagine aproape com
pletă. Reglementările comisiunii urbariale care funcţionează începând 
cu 1781 oferă date destul de importante pentru starea populaţiei din 
Bucovina3 multă vreme bazată pe vechile structuri. Cu desfinţarea 
unor mănăstiri, la 1785— 1786 se produc modificări şi în regimul cel 
mai conservator al proprietăţii.

Toate modificările cuprinse in hărţile m ilitare de ia sfârşitul seco
lului al X V III-lea  reflectă desigur realităţi târzii, multe determinate 
de situaţia nesigură din anii războaielor, cu părăsiri de case sau colo
nizări din Transilvania : in mare parte însă, anumite toponime şi zone 
distincte permit delimitarea teritoriilor economice ale aşezărilor până 
atunci sesizate doar în documentele de proprietate. Numeroase expe-

1 Daniel Werenka, Topographie der Bukoivina zur Ze ii ihren Erwerbnng 
durch CsirrrcicU (177-1— 17S5), Cernăuţi, 1895, passim.

2 Pavel G. Dimitriev. Moldova in epoca feudalismului. Recensămintele popu
laţiei Moldovei din 1772— 1773 şi 1774, Chişinău, 1975. voi. V i l— ] şi V II—2, pas
sim.

1 Vasile G. Miron, Mihai St. Ceauşu, Gavril Irimescu. Sevastiţa Irimescu. 
Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente, Bucureşti, 1983, p. 44'5 
?i urm ; Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. V I, passim.

rienţe cartografice au pregătit in bună măsură complexitatea hărţii 
Hora von Otzellowitz, care apare însoţită de un serios corpus statistic 
Toppgraphische Beschreibung

Evoluţia altor hărţi din secolul al X V III-d ea5 trim ite in mai mare 
sau mai mică măsură la un izvor comun de inspiraţie : harta lui Dimi- 
trie Cantemir.

Multă vreme cunoscută in copii defectuoase această hartă a con
dus in numeroase cazuri la erori fi. Descoperirea reproducerii celei mai 
apropiate de original la Biblioteca Naţională din Paris 7 a adăugat valori 
noi operei voievodului cărturar prin întregirea cu textul lucrării Des
crip ţie » Moldaviae. Importanţa majoră a hărţii este dată de primele 
informaţii privind împărţirea administrativă, în mare parte exactă. Se 
resimt şi urmele unei deform ări mai ales în zona de apus a Moldovei 
precum şi în reprezentarea unor cursuri de apă. Este de constatat din
colo de acestea că o lucrare cu atât de numeroase date complete, con
firm ate in textul surselor documentare, era însoţită de o hartă care, în 
lipsa unor posibilităţi moderne reprezenta un progres faţă de cele din
secolele X V I— X V I I 8.

Harta lui D im itrie Cantemir, este prima care sugerează lim itele 
geografice ale ţinuturilor, iar alături de inform aţiile statistice din text 
este premergătoare celor austriece. Dincolo de erorile care în mare 
parte se datorează preluării unor trad iţii3, sugestiile lui Cantemir 
rămân valabile. Pentru că într-adevăr, după cum în tot Evul Mediu 
determinant pentru localizarea unei aşezări a rămas cursul unei ape, 
pentru harta lui Cantemir acesta reprezintă scheletul întregii organizări.

Menţionarea râurilor importante ca hotar este rară, ceea ce poate 
sugera că aşezările s-au dezvoltat de-a lungul acestora ?i spre cursu
rile laterale l0. Mai mult, hotarele sunt urmărite pe creasta dealurilor ; 
ceea ce oferă date despre spaţiul cuprins de un sat şi despre vechimea 
lui, făcându-se observaţia justă că atunci când un sat apare pe o vale 
menţionată anterior in hotarul altui sat acesta este mai nou, deoarece 
hotarele cuprindeau aproape întotdeauna repere din zonele dominante

Prin analogie credem că şi hotarele ţinuturilor au urmat in mare 
parte culmile dintre ape sau oricum puncte cu o poziţie deosebită 12.

.4 Victor Andrei. Harta austriaca Otzellow itz dtn 1700, in Rfii'ista geografică
română. B u a ire ţli, V I, fasc. 1— II, 1943, p. 2.

5 Idem. Moidova bistriţeană şi ţinutul Neamţ in cartograful străină a vea- 
cului X V in ,  in Anuarul Liceului de băieţi Petru Rare?, Piatrs Nenrnţ, 1942. p 34

6 ll-irtt jii, p. 36—37.
’’ George Văslan, Harta Moldovei de D im itrie Cantemir, in A.A.R.M.S.I.,

s. III . tom V I. 1927, p. 196.
8 Vezi M ari» Popescu-Spineni, România in istoria c. irtogra 'lc i până la 1000,

voi. I— K. Bucureşti. 1938. passim.
3 Reperele din harta lui Dimitrie Cantemir sunt destul dc sărace, iar pen

tru multe zone crcdem că erorile şi nesiguranţa se datorează 'situaţiei reale în 
care ţinuturile nu erau rigid delimitate.

10 Mircea D. Matei, Emil E. Emandi, Habitatul nutdievnl rural din Valea 
Moldovei .fi Bazinul Somuzului Mare (secolele X I—X V II ),  Bucureşti, 1982, p. 27 
sj urri>

11 Radu Popa, Tara Maramureşului în  veacul al X lV -lea , Bucureşti, 1970,
p. 61.

11 Hotarnică pe culmea „unde se despart apele" in cazul domeniului Câm
pulung la T. Ştefanelii, Documentc din vechiul ocol al Cămjrulungvlui M oldove
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Hotarele ţinutului Suceava, aşa cum apar ele în harta lui Cante
mir, sunt în esenţă corecte. Zona D om elor care a făcut parte din bra
niştile mănăstirilor : Voroneţ pe care s-au dezvoltat satele : Crucea. 
Holda şi B roşten i; Slatina cu satele : Borca, Mădeiu şi Cotârgaşi ; Raşca 
cu : Pârâul Pântii şi Stejarul ; Farcaşa şi Galu de pe braniştea mănăs
tirii Neamţu, alături de proprietăţi ale mănăstirilor Buhalniţa şi Hangul, 
apar pe harta lui Cantemir ca făcând parte din ţinutul Neamţ. Se poate 
accepta că o proprietate mănăstirească nu trebuia să respecte lim itele 
unui ţinut, dar având în vedere că multe zone de munte au fost slab 
locuite şi acele grupuri nucleu ale viitoarelor aşezări depindeau juridic 
şi fiscal de proprietarul din cuprinsul ţinutului, credem că este posibil 
ca şi satde înfiinţate pe braniştile mănăstireşti, deşi au avut mai tot 
timpul un regim  d iferit de cel al satelor de ţinut, să fi depins de admi
nistraţia ţinutului în cuprinsul căruia se afla mănăstirea proprietară. 
Condica liu z ilo r din 1803 13, plasează toate aceste sate în ţinutul 
Suceava într-o epocă în care o bună parte a vechiului ţinut se afla sub 
administraţie austriacă şi e  de presupus că partea din ţinutul Suceava 
rămasă la M oldova a fost extinsă faţă de lim itele iniţiale. Desigur, situ
aţia expusă ar părea că frânge unitatea vă ii Bistriţei, care după Victor 
Andrei „a  aparţinut din vechi timpuri, desigur dinainte de descălecat 
ţinutului N e a m ţ"M. Statistica generală din 1774. anterioară Condicii 
liuzilor, menţionează însă separat ţinutul Câmpulung -  Suceava, 
cuprinzând zona D om elor până la Crucea şi Bistriţa 15.

La  2 septembrie 1780 Ghenadie, egumenul de la Stalina. face jalobă 
pentru „M ădeiul şi Borca, ţinutul Neam ţ" 16. U lterior sunt menţionaţi 
ispravnicii ţinutului Neamţ ca judecători pentru aceleaşi sate 17 Pârâul 
Pântii de pe moşia Farcaşa a mănăstirii Râşca. în hotar cu moşia 
mănăstirii Slatina, este la 6 iulie 1795 în ţinutul Suceava ,H. Pârâul 
Pântii şi Stejarul din ţinutul Suceava dau la 16 iulie 1756 jalobă pentru 
Grinţeşul a mănăstirii Slatina in. Moşia Crăpăturile era la 1798 in ţinu
tul Suceava20. Crăpăturile cu o parte din Fărcaşa sunt menţionate la 
23 februarie 1800 în ţinutul Suceava iar moşiile Gallul şi Largul in ţinu
tul N ea m ţ21. Toate acestea în ansamblu ne fac să credem că nefiind 
bine precizat de la început, un hotar al ţinutului într-o zonă de munte 
puţin locuită este greu de urmărit. O delim itare mai strictă se va face 
după reorganizarea ţinutului Suceava in urma răpirii Bucovinei cuprin
zând acum şi sate mai în aval pe Bistriţa. Este insă evident că din

nesc. Bucureşti, 1915, p. 131— 148. nr. 16. La  27 noiembrie? 1732 „podul de lut... 
undo se întâlnesc hotarele ţinutului Suceava cu 'tinuiul Hârlău“ , la Gh. Chibă- 
n esc u. Ispisonce şi za pisc, voi. IV — 2, Iaşi. 1915. p. 23!).

13 Theodor Codrescu, U ricariu l, voi. V II. Iaşi, 1886. p. 255.
14 Victor Andrei, Evoluţia teritorială a vechiului ţinut Neamţ, extras din 

Anuarul Liceului Patru Rareş, 1934— 2935, Piatra Neamţ, 1936. p. 11.
15 P.G. D :mitriev, op. cit., p. 243—260.
16 Vasile Mihordea, Documentc privind relaţiile agrare in veacul al X V I I I -  

lea, voi. II, Moldova, Bucureşti, 1966, p. 499—500. nr. 505.
17 Ibidem, p. 500—501, nr. 506.
18 Ibidem, p. 622—623, nr. 622.

lbrJciK  p. (=47—648. nr. 645.
*  Ibidem. p. 085, nr. 678.
3» Ibtdcm, p. 717— 718, nr. 706.
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moment ce o unitate a Dom elor este menţionată înainte de 1774 —. iar 
documentele dovedesc o integrare a acestora in ocolul Câmpulungului 7S', 
harta lui Cantemir atunci când le socoate ţinând de Neamţ, e greşită.

O delim itare va f i  fost undeva în zona Broşteni-Borca la început, 
şi la Fărcaşa după reorganizarea ţinutului Suceava. Situaţia din hartâ 
a fost pusă pe seama controlului drumurilor ; este insă documentat că 
drumurile principale spre Bistriţa şi Rodna treceau mai sus de Broş
teni 2i. în  această situaţie, lim ita ţinutului Neamţ pe cursul superior 
al Bistriţei va fi fost reflectarea unor trecătoare m odificări de hotar

Cât priveşte o altă eroare a hărţii lui Cantemir, ea se datoreşte 
atât deformării topografice evidente cât şi problemei privind graniţa 
M oldovei la Ceremuş. Prin faptul că regiunea Câmpulungului pe Cere- 
muş este menţionată întotdeauna în ţinutul Cernăuţi 2,! cuprinderea ni 
se pare iarăşi greşită. Mai mult chestiunea graniţei de la Ceremuş este 
legată la mijlocul secolului al X V II- lea  de cercetările comisiei turco-po- 
lone pe braniştea mănăstirii Putna care se pare că depăşea Ceremu- 
şul alb 27.

Dacă se acceptă lim ita ţinutului Suceava ca fiind identică o anu
mită parte cu hotarul Moldovei, cu rezerve putem considera cuprin
derea în ţinutul Suceava şi a unei zone intre Ceremuşul A lb  şi col 
Negru Oricum, până în zona Câmpulungului rusesc, lim ita ţinutu
lui Suceava mergea împreună cu cea a statului de unde pe culmile din 
stânga Şiretului va cobori cu unele mici devieri de-a lungul cursului 
superior al acestuia pe linia despărţitoare intre râurile care curg spre 
Şiret sau spre Prut până aproape de târgul Roman. De aici lim itele 
arătate de Cantemir sunt cele reale, urmând cu unele devieri cursul 
M oldovei până mai sus de gura Ozanei, la Brusturi —  Drăgăneşti, de 
unde pe culmea dintre Râşca şi Nemţişor in hotar cu Cotnărelul făcea 
legătura cu Valea Bistriţei.

Evidenţiindu-se materialul documentar şi cel pus la dispoziţie de 
geografia istorică, ţinutul Suceava a cunoscut aproape permanent mici 
m odificări teritoriale, determinate atât de schimbările structurale din 
1741 cât şi cele teriţoriale din 1775— 1776. mai ales în zonele Dersca w 
şi Tupilaţi 3n.

Em. Grigorovitza. Dicţionarul geografic al Bucovinei. Bucureşti. 1908, p.
86—88

3  T.V. Ştefanelii, op. cit., passim. Vezi în special p. 56—58. nr. 42.
21 Alexandru I. Gonta, Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania 

in  secolele X I I I— X V 11, Bucureşti. 1989, p. 37—38 ; Octav Monoranu. Emil I. 
Emandi.-Unele aspecte nle re la ţiilor comerciale dintre Bistriţa şi ţinutul Sucevei, 
in Suceava, V, 1978, p. 256. harta.

25 Victor Andrei, cp. cit., p. 13
z,i Teodor Balan. Documente bucovinene. voi. I—VI. passim.
27 Vezi Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. II. p. 126— 127.
28 Idem, Lămurirea unei confuzii istorice, in Studii Şi cercetări ic 'm irc , Iaşi,

X IX , 1945, p 43—44.
21 La 7 iulie 1620 Dcrsca, în ţinutul Sucevei. D lll,  A , Veacul al XV/Mea, 

voi. 486, nr. 617: Ia 1635 in ţinutul Dorohoi, in DUH. A. voi. X X II, p. 276—277. 
nr. 247.

r La 24 iulie 1636 8?upiiaţ:, in ţinutul Suceava, la Gh. Ghibănescu, Surele 
şi izvoade, voi. III, p. 16— 17, nr. 8 ; la 1 martie 1749 in ţinutul Neamţ, in Ibidem. 
voi. IX-, p. 220—221, nr. x e V I I .
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Documentele de proprietate amintesc de multe ori in hotarnică 
detalii privind continutul spaţiului geografic şi modificările acestuia. 
La fel, documentele cartografice evidenţiază evoluţia locuirii umane. 
Harta Plans des Bukowiner DistricXs bestehehd in 72 sp.ct.ion welche 
in  dennen Jahren 1773 und 1775 conţine in legătură cu cele menţio
nate „cea mai veche reprezentare a reţelei de drumuri a mărimii şi 
formei ve tre i“ şi terenurile de folosinţă agricolă 3«, acestea din urmă lo
calizate mai ales pe terasele inferioare şi medii, alături cu păşunile si 
fâneţele.

M odificările cuprinse în hărţile ulterioare in special în harta Hora 
von Otzellowitz, relevă in acelaşi timp cu deplasarea vetrelor de locuit 
continuitatea lor în alte zone şi oferă date importante pentru studierea 
evoluţiei habitatului32. Evoluţia mediului uman dă in acelaşi timp 
valoare mediului fizic.

Geografic, ţinutul Suceava a fost in principal legat de Podişul Suce
vei 33. în  realitate, acesta reprezintă numai partea centrală a zonei, in 
care reliefu l se structurează ca un amfiteatru 3,. Această armonizare 
in trepte a dat un specific locuirii umane care a preferat în condiţiile 
arătate în special zonele de luncă şi celle de podiş.

In bună parte habitatul a fost influenţat de aspectul ecologic şi 
atunci când vechile hărţi atestă o zonă împădurită în proporţie de 
75% r\ comparaţia cu hărţile actuale ale solurilor, este relevantă în 
bună măsură3,1 pentru a urmări extinderea aşezărilor omeneşti.

Inform aţiile date de geografie, sunt pentru o istorie statistică deo
sebit de preţioase, dar ele rămân în mare parte seci dacă nu sunt coro
borate cu datele documentare. Toponimele amintind de zonele împă
durite sunt frecvente în zona muntoasă şi faptul poate sugera una din 
direcţiile importante de extindere a mediului uman. Au fost identifi
cate zone continue de pădure la Dragomirna sau Fălticeni şi zone 
insulare la Rădăuţi, Liteni sau Baia. De la defrişările iniţial de-a lun
gul culoarelor principale s-a ajuns la pocniri şi lazuri pe cursurile 
secundare.

Serii de documente menţionează complexul câmp —  fânaţ —  
pădure —  prisacă38 acestea dovedind de faptul că satul medieval, cu

^ Vasile» Cucu, Emii i. Emandi. Geografia istorici-, a nordului M oldovei In 
lumina izvoarelor cartografice (sccolul al X V III-lea ). in R M M -M . 1981. 10. p. 61.

Mircea D. Matei. Emil I. Emandi. op cit., p. 27.
u O cl.iv  Monoranu. Emil Emandi. Aspcctc ah-, - cun m ie i ag-lcole medievale 

din Pndişu' Sw evi, in Suceava, V I— V II. 1079— 19S0. p. V8 : Emil Emandi, Eco
nomia agricolă medievală in zona Podişului Sucevei in secoleic X IV — X V I  in 
Trrra  novtio, IV, 1981, p. 13.'

'!! Vasile Ciurea. Vechiul ţinu; <■.: Sucevei, Bucureşti, 1931. p. 4.
-*31 Vasile Cucu, Emil I. Emandi, op. cit., p. 68—69 ; Mircea D Matei. Emil 

I. Emandi. op. cit., p. 32.
36 Grigore Posea, coorci,, Enciclopedia geografici a României, Bucureşti, 1982, 

p. 700—707.
-7 Var.ik Cucu. Emil I. Emandi, op. cil., p. 68—69.

La 16 februarie 1428 Alexandru Voievod întăreşte lui Stan Lucavăţ vitele 
Lucavaţ şi Pâtrăuţi „cu toate poienile şi cu pădurile şi cu pâraic", vezi DRH, 
A, voi. I, 102— 104, nr. 70; In 1439 se menţionează nurii „care singur el din
pustiu şi din pădure... au muncii şi au curăţit din păduro şj au făcut sălişte, adică 
satul şi cu morile ce sântu acolo", vezi DRH. A., voi. 1. p. 280—281. nr. 199.
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nuanţe autarhice, era organizat ca un organism. Asupra locului pădurii 
in sistemul unei aşezări elocvente sunt drepturile asupra „pădurilor 
m eree“ ■**. unde cel care deschidea un laz devenea proprietar. Abia când 
in secolul al X V III- lea  sistemul intră in criză, numeroase procese — 
desfăşurându-se in jurul poienilor" deschise cu toporul" se dă o regle
mentare mai strictă 4(1.

Unele acţiuni de defrişare sunt legate in parte si de extinderea 
drumurilor de comerţ.41. Ocazie pentru habitatul uman de a pătrunde 
în zone mai înalte.

La fel cum pădurea a determinat orientarea şi dezvoltarea habi
tatului uman şi reţeaua hidrografică a fost in bună măsură o adevă
rată coloană vertebrală ; de aceasta a depins structura internă a ţinu
tului. Modificări ale cursurilor de a p ă 12 din cauze naturale sau prin 
intervenţia omului au produs modificări ale aspectelor din habitat. S-a 
făcut şi observaţia că, geografic, Podişul Suceava dispune de un ridicai 
potenţial de degradare ,,:i; prin aceasta explicându-se şi variaţiile cursu
rilor de apă.

Specificul in care a evoluat mediul geografic este pus în evidenţă 
de variaţiile albiei principale a râurilor Suceava, Şiret, dar mai ales 
Moldova şi cursul superior al Şomuzurilor unde astfel de variaţii au dat 
naştere la numeroase ia zu riv>. In zona râului Suceava se remarcă 
lunca largă din regiunea Frătăuţi.

S-a putut constata că una din cauzele mutării vetrelor a fost toc
mai această variaţie alături de alte determinări politice şi economice.

în Depresiunea Rădăuţi s-a apreciat că din 51 sate existente în 
perioada secolelor X IV — X V II  doar 4 şi-au mutat vatra, 12 au vatra 
in zona centrală a satului (între care Frătăuţi, Rădăuţi, Volovăţ, Bădo- 
uţi, Suceviţa) iar 35 de vetre se află la marginea satului. Analog intre 
aşezările dintre zona Fălticeni —  Dolhasca peste 75% din vechile vetre 
se află suprapuse sau la mică distanţă de cele actuale/l6.

Trebuie observat că în ansamblu prin dominanţa a trei mari râuri 
ale Moldovei şi prin zonele depresionare bine conturatc ţinutul Suceava 
cuprinde maximum de potenţial geografic.

Deosebit este ocolul Câmpulung care din motivaţii politice şi geo
grafice a păstrat o stare separată de restul ţinutului Fată de regiunile 
de podiş unde mai toate satele sunt menţionate mai ales în secolele

39 Vezi răspunsul Divanului Moldovei la întrebările guvernatorului Buco
vinei, din 19 februarie 1782 ..sunt slubode şi au voie fiesticinea tăia sau a lua 
orice fel de lemne" in Theodor Codrescu. Uricariu l, voi. X I. c. 253—254.

”  DRH. A., voi. II, p. 568—572, nr. 576.
H La 16 februarie 1424 in hotarnica satului Buciumeni ..stejarul care este 

la drum... drumul care merge la Baia... până la hotarul lui Pragoş şi înapoi la 
Dumbrava". DRH, A , voi. I, p. 81—82, nr. 56.

13 La Ciumuleşti un loc se afla intre Moldova Nouă şi Moldova Veche". DIR, 
A, veacul X V I, voi. II, p. 63. In secolul ai X V il- le a  este menţionată o judecată 
pentru „câmpuri surpate de apa Moldovei" la Gh. Ghibânesnu, Surctc i i  izvoada, 
voi. ÎI, p. 3—5, nr. 2.

43 Grigore Posea, op. cit., p. 75.
41 Mircea D. Matei, Emil I. Emandi. op. cil., p. 45.
•** Emil I. Emandi, Consideraţii istorico-geografice asupra aşezărilor medie

vale, din depresiunea piemontană Rădăufi i-srcoUle X IV — X V II), sn SC IVA , 30,
1979, 3, p. 381—382 (se va cita in continuare Consideraţii istorico-gc.tgrafirr...).

46 Mircea D. Matei, Emil I. Emandi, op. citi, p. 31.
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X IV — X V ',7; aşezările din zona muntoasă apar menţionate mai târziu, 
multe din ele în legătură cu braniştile mănăstireşti şi diferende de 
ho ta r/|8.

In analiza comparată a mediului un plus de va loare il dă folosirea 
datelor demografice. Predominant, de luncă şi terasă VJ, satul din ţinu
tul Suceava a cuprins d iferite niveluri de la aşezările liniare la grupuri 
de case cu caracter sezon ier50. Cuprinsul demografic astfel structural 
dă informaţii privind aspectele economice şi sociale din ţinut.

Multe din statisticile demografice sunt târzii, iar scopul lor e 
aproape exclusiv fiscal. înainte de acestea, observaţii asupra situaţiei 
demografice s-au făcut prin analiza preţurilor satelor şi a evoluţiei 
acestora5I, prin studiul etapelor şi modului de formare a toponime
lor 52. Datele arheologice pot da şi ele sugestii 53 mai ales când sunt sesi
zate puncte de locuire continuă.

Analiza menţiunilor documentare din principalele colecţii, ne-a dus 
la concluzia că în perioada secolelor X IV — X V II I  au existat, cu varia
ţii impuse de evoluţia firească a aşezărilor aproxim ativ 400 de sate şi 
părţi de sate diferenţiate, dintre care peste 125 au fost înglobate sau 
au dispărut. Emil Emandi stabilea 54 numai pentru zona Podişului Suce
vei existenţa unui număr de 322 localităţi cu aproxim ativ 32.000 locui
tori pentru perioada 1384— 1600.

Comparaţia datelor prezentate cu cele din primul recensământ pri
vind „ţărani de la toate ţinuturile şi curteni şi vătaji şi rieamişti şi 
popi“ 55, care pentru ţinutul Suceava menţionează 5064 fam ilii, după 
un sistem clasic de evaluare a populaţiei pentru epoca medievală 6C, ar 
însuma 25 000— 30 000 locuitori, ne face să lc considerăm aproape de 
cele reale.

Cercetările din zona văii Moldovei au sesizat că în secolele X V I I— 
X V II I  are loc o multiplicare a vetrelor de locuit şi o desprindere de noi 
aşezări din hotar. De la hotare mari. evaluate pentru secolul al XV-lea 
la 22 km în secolul al X V III- lea  se ajunge ca acestea să cuprindă mai 
multe sate aşezate in zonele periferice cu un număr redus de locu 
inţe w.

A7 Alexandru I. Gonta. Documente privind Istoria României. A, Moldova, 
veacurile X IV — X V ll  (13X-I— 1625). Indicele numelor de Ieruri, Bucuroşii. 1990. 
patrom. •

•'.8 v . Ştefanelii, op. cit., passim.
Vasile Cucu. Emil I. Emandi, op. cit., p. 47

00 Mircea D. Matei, Emil I. Emandi, op. cit., p. 60.
31 Ştefan Ştefănescu, Demografia, dimensiune umană a istorici, Timişva.'a. 

1974, p. 17.
*  Cu date privind vechimea satelor, Emil I. Emandi. Metode şi tehnici de 

investigare a mărimii populaţiei şi a aşezărilor pe baza dalelor arheoloeiee, in 
Aspecte ale civilizaţiei româneşti in secolele. X I I I— X V II, Suceav;., 1986. p. 40.

53 Emil I. Emandi. Consideraţii istorico-geografice... p. 389.
51 Idem, Unele aspecte privind prelucrarea datelor paleodemograjice >i repre

zentarea lor in muzee, in Suceava, V I— VII, 1979— 1980, p. 587.
55 DIR , A , veacul X V I,  voi. IV , p. 5, nr. 5.
56 Ştefan Pascu, Izvoare şi cercetări dc demografie, in Populaţie şi societate. 

Studii dc demografie istorică, Cluj Napoca, 1972, p. 339.
r'7 Emil I. Emandi, Unele aspecte..., p. 594.
58 Daniel Werenka, op. cit., p. 26, arată cazul Dorolda pe teritoriul Bucşoa- 

i e i ; p. 62 Marginea la 1776 in „grup de case pe teritoriul Prundul" de la Volo- 
v ă t ; p. 99, Straja pe teritoriul Braniştei mănăstirii Putna la 15 aprilie 1647.
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Un loc important în cercetările demografice ale ţinutului Suceava 
îl ocupă şi descoperirile din necropola de la L iten i50. Cu o funcţionare 
de aproximativ 319 ani, necropola cuprinde 800 de înhumări ce ar 
însemna aproxim ativ 10 generaţii® ', cifră care ar putea foarte bine să 
prezinte numărul mediu al locuitorilor din sat : 70— 80.

Cercetările prezentate confirmă şi ipotezele privind mărimea medie 
a unui sat şi cele privind structurile interne ale satului căci se observă 
în bună măsură o ordonare pe criterii se pare fam iliale Cl.

Inform aţii cu conţinut demografic cuprind documentele atunci 
când precizează „cât vor putea să trăiască ...case“ sau când în părţile 
de sat supuse tranzacţiilor este amintit şi numărul de case Cî.

Date asupra ţinutului Suceava cuprinde şi Descrierea M oldovei a 
lui D im itrie Cantemir. Cu rezervele care se impun informaţiile suni 
preţioase : „P e  lângă casele domnitorului şi ale boierilor se sumără 
acolo (în Târgul Sucevei n.n.) 40 de biserici de piatră... şi 16.000 case 
particulare" rci, iar mai târziu în ţinutul Suceava,! se găsesc peste 60 de 
biserici de piatră‘! G'* după ce în alt loc se menţiona un recensământ 
făcut „acum 50 de an i“ 65 •

Din datele cunoscute, acest recensământ poate fi în legătură cu 
întocmirea catastifului pentru gorştina de oi din 10 ianuarie 1665 •*. 
Analiza paralelă a celor trei statistici privind gorştina cunoscute în 
Moldova 1,7 evidenţiază şi potenţialul economic al ţinuturilor.

Dincolo de toate aceste sugestii, recensăminte complete nu sunt 
cunoscute în M oldova până la sfârşitul secolului al X V III- lea  când 
unele informaţii cuprinzătoare se găsesc :n hărţile Biischel şi Hora von 
O tzellow itz ţ®.

Intr-o perioadă când în întreaga Moldovă sunt recenzate 2299 aşe
zări C9, pentru ţinutul Suceava cu o suprafaţă estimată înainte de răpi
rea nordului Moldovei şi convenţia de la Palamutca la 7 900 k m -70, 
catastiful de la 28 iulie 1774 arată existenţa a 218 localităţi (ţinutul 
Suceava ţinutul Câmpulung-Suceava) cu un număr de 8834 gospo
dării 71. Densitatea se înscrie în lim itele de jos ale mediei generale

59 Mircca 15. Matei. Emil I. Emandi, Octav Monoranu. Cercetări arheologice 
privind habitatul medieval rural din Bazinul Superior c i Şomuzului, Suceava, 
1982, p. 77 -78.

1,1 Studiul structurii pe categorii de vârstă a rutiefaţ speranţa de viată la 
30—45 an:.

,:l Mircea D. Matei, Emil I. Emandi. Octav Monoranu. op. cit., p. 87.
® D/R, A, Veacul X V II, voi. II. p. 116— 117; DRH. A. voi. X IX , p. 328—329, 

nr. 245 ; Teodor Balan. Documente bucovinene, voi. I, p. 76—77, isr. 27.
Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, Bucureşti. J973, p. 81.

M Ibidem, p. 303.
11 ibidevi, i-, «1
M Nicolae lorga, Studii şi documente, voi. IV, Bucureşti. 1902, p. 267—268, 

nota 1.
1,7 Catastiful gorştinei din 12 mai 1591 în DIR, A, Veacul X V I, voi. IV, p. 

920. nr. 24. A ltele din 1742 si 1665. O analiză comparată la Mihai Lazăr, Gorştina 
de oi in Moldova in secolele X V — X V II I ,  in Suceava, V IU . 1931. p. 24’)—250.

,,B Emil 1. Emandi, Constantin Şerban, Contribuţii do geografie istorică la 
cunoaşterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfârştul seco
lu lu i ol X V III-le a , în Suceava, X , 1983, p. 475.

Jj9 P.G. Dimitriev, op. cit., voi. V II— 1, p. 5.
7U Emil I. Emandi, ConstanUn Şerban, op. cit., p-, 479.
71 P.G. Dimitriev, op. cit., p. 337— 353.
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luate ca ansamblu 72. Se remarcă însă un număr mare de rufeturi între 
categoriile fiscale fapt care dă sugestii cu privire la structura proprie
tăţii multă vreme cu precădere domnească şi mănăstirească în ţinutul 
Suceava.

Condica liuzilor relatează la 1803 situaţia ţinutului Suceava reor
ganizat cu un număr de 160 de sate cu raportul fiscal transferat net 
în favoarea birnicilor. Transform ările teritoriale şi de structură au pro
dus deci modificări în regimul de proprietate.

Geografic şi demografic ţinutul Suceava are un serios avans în 
Moldova. Prim ele sate menţionate in secolele X IV — X V  se află cu pre
cădere în zona acestuia73. Se poate admite în consecinţă un ridicat 
potenţial în stare să dea impulsul pentru realizarea de stat.

ASPECTS G fiO-DEMOGKAPHlQUES DE LA  CONTRfiE DE SUCEAVA

R&SXivii

Les sources documentaires et cartographiques, surtout celles du X V III-e  
sidcle, donnent une image presque complete du potential g6o-d6mographique du 
Pays de Moldavie. Particulidrement les donn6es provcnant des documents de pro- 
priet6 ainsi que les recherche archtfologiquos corrobonies avec les donniîcs sta- 
listiques taidlves mettent en dvidence une situatlon spdciale dans la contrce de 
Suctavn qui a provoqu£ la fondalion dc 1‘Etat.

Ibidem, p. 5.
TJ Sunt amintite la 30 martie 1392 Ciorsacauţi, VladimiriuVi, Bucurăuţi, Mar- 

şeuţi, hotarul lui Şerbunescu, Dobrinăuţi, in DRH, A, voi. 1. p. 3, nr. 2 : la 18 
noiembrie 1393 „un sat pc Suceava" (Frătăuţi) si „Ocolul lui Rad om ir" în Ibidem, 
p. G, nr. 4 ; la 18 aprilie 1397 Rugaşişti pe Şiret in Ibidem, n. 7. nr. 5. J.a 2 iulie 
1398 Bodino şi hotarul de la Coman, Tătăruşi, in Ibidem, p. 7—R, nr. G.
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ŢĂRILE ROMANE In  RAPORTURILE POLONO- 
IIABSBURGICE IN  VREMEA DOMNIEI LUI 

IEREMIA MOVILA (1595— 1601)

VEN1AM IN  C IOBANU

Agravat, pe măsura avansuilui politic şi teritorial al Casei de Aus
tria către zona Dunării de Jos, conflictul de interese polono-habsburgie 
a intrat într-o nouă fază. deosebit de critică, începând cu anul 1595, 
odată cu instalarea preponderenţei poloneze la est de Carpaţi, adică în 
Moldova. Cum această instalare fusese decisiv favorizată de atitudinea 
vbinevoitoare‘: a Porţii otomane, Curia Papală a sesizat imediat conse
cinţele negative pe care le putea antrena asupra raportului de forţe 
dintre L iga Creştină şi Imperiul otoman, aflaţi, atunci, în plin război, 
declanşat in anul 1593. De aceea diplomaţia papală a declanşat o vigu
roasă acţiune diplomatică, menită să faciliteze implicarea efectivă a 
Poloniei în amintitul conflict militar, fireşte, de partea taberei creştine, 
întrucât singura modalitate de realizare a obiectivului in discuţie o 
constituia aplanarea, cel puţin, a rivalităţii polono-habsburgice pentru 
preponderenţă in zona est-carpanică, diplomaţia papală a avut, mai 
întâi, ideea îm părţirii teritoriale a Moldovei intre habsburgi şi polonezi 
aşa cum fusese preconizată, în litera  şi spiritu l tratatului ungaro-polon 
de la Lublau. din 15 martie 1412 *.

0  atare modalitate de integrare a Republicii Nobiliare Polone în 
comunitatea de interese1' a Creştinătăţii, reprezentată, atunci, de Sca
unul Apostolic şi de Casa de Austria, nu putea fi, însă, agreată de cer
curile ei conducătoare. Căci, acţiunea militară a lui Jan Zamoyski, 
încheiată cu instalarea în luna august —  septembrie 1595, a unui domn 
considerat apt să secondeze planurile, în persoana lui leremia Movilă, 
viza tocmai închiderea căilor de acces ale imperialilor către această 
zonă, şi nicidecum facilitarea înaintării lor. De aceea, aducerea Moldo
vei sub controlul Coroanei polone reprezenta doar prima etapă a pro
gramului politicii poloneze la Dunărea de Jos, următoarea constituind-o 
Ţara Românească, controlată, atât, de Casa de Austria, prin interme
diul raporturilor juridice pe care le stabilise cu domnitorul ei, Mihai 
Viteazu. Iată pentru ce Colaborarea efectivă a Poloniei la efortul de răz
boi a Ligii Creştine, era exclusă, a p rio ri atât timp cât cele două pro
grame politice se excludeau reciproc. De aceea, unul din reprezentanţii 
diplomatici ai Sfântului Scaun, a fla ţi în Polonia cu misiunea amintită, 
şi anume Enrico Caetano, a sugerat ideea convingerii Poloniei să adopte 
o atitudine de neutralitate binevoitoare faţă de Imperiul Habsburgic şi

1 Cf. Ştefan Andreescu, O reactualizare a tratatului dr la I.ublau in lf>9G, 
în A II A, Iaşi, XX , 1983, p. 115.
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aliaţii săi din spaţiul carpato-danubian Sigismund Bâthory, principele 
Transilvaniei, şi M ihai Viteazu, domnul Ţării Româneşti ‘l .

Neutralitatea binevoitoare  însemna, însă, abţinerea Poloniei de la 
orice acţiune politică sau militară in spaţiul extracarpatic, ceea ce, din 
m otivele amintite, deja, nu putea fi nici măcar imaginat la Varşovia. 
De aceea, singura concesie făcută diplomaţiei papale şi, implicit, cau
zei habsburgice a constituit-o angajamentul polon de a bloca trecerea 
tătarilor prin Moldova în scopul atacării imperialilor şi a aliaţilor lor. 
Pornită dintr-un interes direct şi imediat, adică din perceperea clară 
a consecinţelor prezenţei tătare în Moldova. în condiţiile în care po li
ţiile Coroanei nu erau, încă, deplin consolidate, angajamentul polon a 
fost considerat însă ca un succes diplomatic al lui Enrico Caetano, în 
:n favoarea imperialilor şi a aliaţilor 'lo r3. La rândul său. împăratul 
Rudolf al II-lea a găsit şi el necesar să-şi asigure bunăvoinţa regelui 
polon, Sigismund al IlI-lea , printr-o ofertă aşteptată, deja, de către 
acesta. Este vorba de autorizarea reprezentanţilor săi la dieta generală 
polonă, ce urma să delibereze, începând cu data de 24 martie 1596 
asupra problemei aderării Poloniei la L iga Creştină, să declare că împă
ratul era dispus să-l înlocuiască in domnie pe Mihai Viteazu Ca urmare, 
se lăsa să se înţeleagă că im perialii nu s-ar fi opus dacă armata lui 
Jan Zamoyski nu s-ar f i  oprit în Moldova, ci ar fi  înaintat spre Dunăre, 
intrând, fireşte, şi în Ţara Românească. Dar, dacă aceasta era exact 
ceea ce dorea şi marele hatman şi mare cancelar al Coroanei, motiva
ţia „concesiei" lui Rudolf al II-lea era fundamental opusă celei ce 
guverna acţiunile politice, diplomatice şi m ilitare poloneze. în optica 
Curţii Imperiale, ceea ce prima, atunci, era implicarea Poloniei de par
tea coaliţiei creştine, urmând ca statutul defin itiv  al Moldovei şi al 
Ţării Româneşti să fi fost stabilit după victoria acesteia, adică a im pe
rialilor. Deoarece, era de presupus, şi nu fără temei, că Imperiul oto
man odată înfrânt şi elim inat din competiţia pentru supremaţie la 
Dunărea de Jos, Polonia nu ar fi mai avut un punct de sprijin al poli
ticii sale antihabsburgice în această zonă/>. A  fost un calcul politic ce 
avea să-şi dovedească, de altfel, întreaga sa valabilitate, exact un secol 
mai târziu, când, prin efectele păcii de la Carlowitz. din luna ianuarie 
1699, Polonia, nemaiputând juca, „cartea otomană'1 a fost izolată pe 
planul raporturilor politice din Europa răsăriteană, devenind o pradă 
uşoară politicii expansioniste a Imperiului habsburgic şi a celei a Rusiei. 
De altfel, asigurarea răgazului necesar obţinerii tocmai a colaborării 
Rusiei, pe seama intereselor polone în spaţiul carpato-danubian, a con
stituit unul din argumentele majore ale demersului imperial, în timp 
ce polonezii au simulat acea atitudine de „bunăvoinţa ' faţă dc* adver
sarii lor, pentru a-şi putea consolida poziţiile dobândite în Moldova, 
dar în colaborare cu otom anii5. Aşa se explică condiţiile puse, în cele
--- — -----------nt--------

'l  Hurmuzaki, Documente, X II, p. 275.
3 Ibidem, p. 286.
'• Idem, I I I p. 249 ; Andrei Veress, Documente priniloare la istoria Ardealului, 

M oldovei şi Tă rii Româneşti, voi. V. Acte şi scrisori (1596— 1599), Bucureşti, 1932, 
p. 29—33.

5 Hurmuzaki, Documente, I I I  2. P- 226— 227; idem, X II, p. 230—237, 248, 249, 
252, 254, 275, 278, 279—280, 281, 282— 283, 283, 284, 285, 286; Aurel Decei -A vv is i» 
riguardanti ; paesi Romeni negii anni 1596— 1598, in Diplomatarium ltalicum , IV , 
Roma-Bucureşti, 1939, p. 31, 39, 41.
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din urmă, ca, în schimbul aderării la Liga Creşti1”111- Poloniei să-i fie  
„concedate“ nu numai Moldova şi Ţara Româneascăî c* §* Bugeacul,

stăpânit atunci de tătari c.
Cum nu le  era străină nici „ambiţia“ lui Jan Zam oysk i de a duce

sub controlul Coroanei chiar şi Transilvania, nu mai aveau
nici o justificare că a r f i  putut determina o rupt1-1171 între Polonia şi 
Im periu l otoman, de vrem e ce interesele celor din U1'mă erau, în  acele 
împrejurări complementare în  spaţiul carpato-dafl^kian,^ tocmai dato
rită faptului că Imperiul habsburgic reprezenta acelaşi pericol. Ca 
urmare, conflictul de interese polono-habsburgie numai că nu a 
putut fi aplanat, ci a continuat să se agraveze, Pol*?11̂  respingând orice 
soluţie de compromis în problema statutului Mold0v e *> Ţării Româneşti 
şi chiar Transilvaniei. Mai ales în ceea ce o prive?te  pe cea dintâi, cer
curile conducătoare po/loneze au opus o rezistenţă categorică refuzând 
fără echivoc, propunerea Curţii imperiale ca v iii# 1™1 ei statut jurid ic 
să fie  fixat în arbitrajul Curiei Papale. Deoarece, Propunerea era con
siderată ca fiind o „tulburare de posesiune11, de v fen} e 5*7’ <̂a â când
fusese amintită, adică in anul 1596, Coroana pol^nă *5* exercita, de 
mai bine de un an, „suzeranitatea sa restrictivă" asupra ţării, în teme
iul omagiului de vasalitate impus lui leremia Mov i lă - acceptat de
acesta, în luna august a anului precedent".

Jan Zamoyski nu ignora, însă, inconvenientele de natură ideologi
că, ale colaborării, fie  ea şi tacită, a Poloniei Cu  Im periul otoman, 
îm potriva unei puteri de talia şi cu r e s p o n s a b il ită ţ i le  Imperiului habs- 
burgic în apărarea lumii creştine de pericolul Islamului. D e  aceea, el 
a justificat necesitatea înglobării şi a Ţării R o m â n i1 în sistemul poli
tico instituţional a l Republicii Nobiliare Polone, cu fiind  singura moda
litate de a se evita  transformarea întregului spaţiu extracarpatic în pro
vincii otomane. M otivaţia zamovskiană nu dovedea, însă, în opinia 
diplomaţiei habsburgice, altceva decât duplicitatea politicii poloneze, de 
vreme ce o astfel de eventualitate era exclusă, m a* ales atunci, de 
vrem e ce Poarta otomană nu ar f i  riscat să împi^6ă> cu bună ştiinţă, 
Polonia în braţele L ig ii C reştine8. Mai mult c h i ^  diplomaţia impe
rială era informată că sultanul îl încuraja pe regel^ polon să ocupe Ţara 
Românească şi Transilvania, considerate de Curtea de la Viena ca fiind 
domeniile împăratului, ca rege al U ngarie i9. Ca u*'m are> renunţarea lui 
Sigismund Bâthory la tronul Transilvaniei, în fa^oarea împăratului, în 
luna decembrie 1597, a încurajat diplomaţia lui Rt*df^  a  ̂ II-lea  să con
sidere că se deschisese calea către înglobarea şi a  M oldovei în sistemul 
politico-instituţional al Imperiului habsburgic ; demersurile acesteia, 
întreprinse în primele luni ale anului 1598, în vederea câştigării lui 
lerem ia M ovilă  vizau tocmai acest obiectiv. Evoltftia evenim entelor din 
Tiansilvania nu a consolat, însă, vastul program imperial. Din contra,

. „  “ Hurmuzaki, Documente, III,, p. 195. 199, 200 ; A u ^ l  Decei, op. cit p. 35;
?  £ u' /storia lu i M ihai Vodă Viteazu domnul Tă rii Româneşti, ediţie îngri

jită de Damaschin Mioc, Timişoara 1976, p. 221.
‘ Hurmuzaki, Documente, T I I2 p. 188 ; idem, X II, p- '243 ; Aurel Decei,

P* Llt.t p.
8 Hurmuzaki, Documente, X II,  p. 250—251 ; idem, I U 2- -u- 206 '• Andrei Veress,

op. cit., p. 29—33.
9 Hurmuzaki, Documente, X II , p. 321
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revenirea lui Sigismund Bâthory în Transilvania, în luna august a ace
luiaşi an, ca şi noua sa abdicare, din primăvara anului v iitor (27 mar
tie 1599), dar de data aceea, în favoarea vărului său. cardinalul Andrei 
Bâthory, l-au ajutat pe Jan Zamoyski, care nu fusese străin de cele 
petrecute în Principatul intracarpatic să contracareze încă odată, pla
nurile habsburgilor10. Mutaţia politică din Transilvania avea să con
stituie, deci, o nouă sursă de înveninare a raporturilor polone-habsbur- 
gice, dar nu direct, ci prin intermediul Ţării Româneşti. Imposibilitatea 
adjudecării controlului şi asupra acestei ţări, cu sprijinul împăratului, 
ca preţ al aderării Poloniei la L iga Creştină, au determinat cercurile 
conducătoare polone să investigeze alte căi şi m ijloace pentru instala
rea lui Andrei Bâthory în Transilvania, vizând şi acest obiectiv, mai 
ales că fusese înfăptuită cu consimţământul tacit al otomanilor M. Căci, 
una din misiunile ce şi le asumase noul principe era menţinerea Ţării 
Româneşti în calitatea juridică de parte a Regatului Dacic, impusă de 
Sigismund Bâthory, în anul 1595. Dar nu pentru a revigora şi conso
lida himericul proiect al predecesorului său, ci pentru a crea condiţiile 
înglobării şi a Ţării Româneşti în sistemul politico-instituţional al Repu
blicii Nobiliare Polone. Or, prima etapă a acestei acţiuni urma să o 
constituie înlăturarea lui M ihai Viteazu şi instalarea, cu sprijinul direct 
a lui lerem ia Movilă, pe scaunul domnesc de la Bucureşti, a fratelui 
celui din urmă, Simion 12, De aceea, una din consecinţele imediate ale 
succesului înregistrat de Polonia în rivalitatea ei cu Imperiul habsbur
gic pentru preponderenţă la Dunărea de Jos a constituit-o după cum 
se ştie, grava deteriorare a situaţiei internaţionale a Ţării Româneşti. 
Obligat să-şi scoată ţara din încercuirea otomano-polonă, Mihai Viteazu 
a căutat să o rupă acolo unde era mai slabă, adică in Transilvania.

Depăşind momentele de confuzie, provocate de victoria de la 
Şelimbăr, din 28 octombrie 1599, şi de intrarea lui M ihai în Alba Iulia, 
cercurile imperiale au realizat că acţiunea militară a voievodului mun
tean putea şi trebuia să aibă ca finalitate consolidarea poziţiilor hab- 
sbui’gice nu numai în raporturile cu Imperiul otoman, ci. în egală 
măsură, şi in cele cu Republica Nobiliara Polonă. în consecinţă Curtea 
imperială a iniţiat acţiunea diplomatică, menită să fundamenteze drep
turile Casei de Austria asupra Transilvaniei, restaurate de Mihai 
V o d ă 13. Or, cea dintâi care trebuia să i le recunoască era P o lon ia Vl. 
îngrijorarea Poloniei şi, concomitent, adversitatea ei faţă de imperiali 
sporeau pe măsură ce Mihai îşi dezvăluia planul de a ataca şi Moldova.

upă cum se ştie, amintita intenţie se conturase ca urmare a precari
tăţii situaţiei pe care o avea în Transilvania, unde era ameninţat atât 
de imperiali, cât şi de poloni. Cum pez'icolul iminent venea din M ol

10 Idem, I I I  2, P- 279—280 ; Idem, Supliment I I  t, p. 443—444, 448, 453, 454— 
455 ; Aurel Decei, op. cit., p. 10. n. 2 : Andrei Veress, -)V. cil., 175 • Ion Sârbu, 
op. cit., p. 353—354, 428—429.

11 Hurmuzaki, Documente, I I I3, p. 351 ; Ion Sârbu, op. cit., p. 429, 449— 450.
Cf. Ion Sârbu, op. cit., p. 429.

!a"Humnuzaki, Documente, IIIj, p. 332: IIIi. p. 426; Roderich Gooss, O xlcr- 
reichisvhe Staatsvertrăt. Furstentum Siebenburgen (1526— 1690), Viena, 1911, p. 65 
$1 urm .; 90 şi urm .

14 Hurmuzaki, Documente XJI, p. 524, 529— 530 ; Andrei Veress, op. cit, p.
229, 303.
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dova şi cum ea oferea posibilităţi mai eei'te de spargere a noii încer
cuiri atacarea acestei ţări nu a mai putut f i  evitată tb.

Dar, dacă, în principiu, im perialii nu dezagreau perspectiva scoa
terii Moldovei de sub controlul polon şi aducerea ei sub cel habsbur
gic, în schimb, nu considerau că se creaseră, atunci, în anul 1600, con
diţiile realizării acelui obiectiv. De aceea, ţinând cont, pe de o parte, 
de avertismentul regelui polon, potrivit căruia, în caz că Moldova ar 
f i  fost atacată de Mihai Viteazu, Polonia ar fi atacat, în acelaşi timp 
Transilvania şi Silezia, iar pe de alta, de hotărârea manifesţată de dom
nul muntean de a păstra pentru sine Transilvania, Rudolf al II-lea  i-a 
refuzat orice colaborare, fie  chiar şi tacită 1G. în schimb, diplpmaţia 
imperială a reactualizat întregul arsenal de argumente juridice, menit 
să convingă cercurile conducătoare poloneze de drepturile ,,imprescrip
tibile^ ale Casei de Austria, asupra Moldovei. Cum rezultatul acelor 
demersuri l-a constituit însă, decizia lui Jan Zamoyski de a ataca Tran
silvania, ca m ijloc de consolidare a poziţiilor Coroanei nu numai în 
Moldova ci în întregul spaţiu carpato-danubian, orice compromis polo- 
no-habsburgic în domeniul statutului politico-juridic al acestei zone a 
fost, deci, exclus. Cu atât mai mult, cu cât cucerirea Transilvaniei 
zădărnicise şi înfăptuirea celei de a doua etape a instaurării contro
lului polon la gurile Dunării ce fusese pe punctul de a se concretiza, de 
vrem e ce, in vara anului 1599, lerem ia Movilă, sprijin it de Zamoyski, 
obţinuse consimţământul Porţii de al instala pe fratele său în Ţara 
Românească , î . Or, la întreţinerea acelei stări de spirit în rândul cer
curilor conducătoare poloneze a contribuit, în bună măsură, şi leremia 

Movilă.
între argumentele folosite în acel scop, s-a numărat şi insinuarea 

că Mihai Viteazu era decis oa, in colaborare cu imperialii, să-i atace 
pe toţi cei ce nu l-ar fi sprijinit în războiul antiotoman. adică, în  pri
mul rând. Polonia 1f\ Nesiguranţa privind rolul Porţii otomane in pro
ducerea evenimentelor din Transilvania l-a determinat, însă, pe regele 
polon să adopte o atitudine circumspectă, limitându-se la acţiuni diplo
matice întreprinse la Praga, pentru obţinerea unei recunoaşteri for
male din partea imperialilor a drepturilor exclusive a Coroanei Polone

15 Cf. l.udwik Bazylow, Sicdmiogrâd a Polska 1576— 1613, Varşovia, 1967, 
Ranîstwowe W ydawnictwo Naukowe, p. 120.

Il! Nicolae Bula, I piteai romeni in una scrie <11 „avvisi“ (Ic la fine del c in - 
quecenio, in Diplomatarium ltalicum , II, Roma, 1930, p. 132, 132— 133, 133 : Hur
muzaki, Documente, III ?, p. 338 ; Radu Constantinescu, Lupta pentru unitate 
naţională a ţărilor române (1590—1630), Documente externe, Bucureşti. 1981, p. 
215, 216 ; M ihai Viteazul in conştiinţa europeană. 1 Documente externe, Bucureşti, 
1982, p. 356—357, 368, 412 ; Ilie Corfus, Mihai Viteazul şi polonii. Cu documente 
inedite in anexe, Bucureşti, 1938, p. 58, 73.

|: Hurmuzaki, Documente, IV , ,  p. 212; idem, X II. p. 553, 626, 681, 633, 743— 
744. 745; Ludwik Bazylow, op. cit., p. 121 ; Mihai Viteazul in  conştiinţa europeană, 
p. 329 ; Constantin Rezachevici, Gândirea politică a lu i M ihai Viteazul şi etapele 
elaborării planului de dobândire a Moldovei, în voi. M ihai Viteazul. Culegere de 
studii, Redactor coordonator Paul Cernovodeanu, Constantin Rezachevici, Bucu
reşti, 1975, p. 68.

,s Hurmuzaki. Documente, Suplim ent' I I  j, p. 558.
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asupra Moldovei, desemnată drept „provincie ereditară a e i ,n. Paralel, 
acele drepturi “ au fost apărate, tot pe cale diplomatică si la Roma, care 
au fost extinse, însă, şi asupra Transilvaniei şi a Ţării Româneşti. Acţi
unile în discuţie au fost întreprinse paralel cu preparativele m ilitare ale 
lui Jan Zamoyski şi cu o serie de alte demersuri diplomatice la Istam
bul, —  vizând obţinerea consimţământului Porţii pentru instalarea pa
tronul transilvănean a lui Sigismund Bâthory. De data aceea, Zamoy
ski a avansat şi propunerea ca, după decesul lui Sigismund Bâthory 
tronul să fi revenit fiului marelui cancelar, ceea ce ar fi asigurat rea
lizarea planului polonez de instaurare a „suzeranităţii colective14 polo- 
no-otornane, in cadrul căreia preponderenţa s-o fi deţinut Coroana 
Polonă şi asupra Principatului, ca primă etapă a includerii şi a acestuia 
în sistemul poiitico-instituţional al Republicii Nobiliare Polone ->n.

Ocuparea Moldovei, în prima parte a anului 1600 a precipitat. însă. 
acţiunile m ilitare şi diplomatice a lui Zamoyski. deoarece Polonia pri
mea o gravă lovitură în interesele sale imediate la est de Carpaţi. Pro
fitând de izolarea pe plan extern a  lu i M ihai Viteazu şi de natura ambi
guă a raporturilor sale cu imperialii, marele cancelar şi hatman a reu
şit ca, la începutul lunii septembrie 1600, să recupereze Moldova. Ime
diat. Polonia a cerut împăratului să-şi precizeze poziţia faţă de această 
acţiune. Cum în cercurile conducătoare poloneze prevala convingerea 
că Mihai Vodă nu acţionase fără ştirea şi consimţământul său, cesarul 
era invitat să se abţină de ila orice intervenţie în sprijinirea înstăpâ
nirii domnului muntean în Moldova, deoarece, in caz contrar, ar fi vio
lat drepturile Coroanei asupra (ţă r ii; ceea ce, fireşte, nu ar fi rămas 
fără urmări pe planul raporturilor polono-habsburgice 21. Evenimentele 
din Moldova au pus, totodată, in evidenţă şi o altă modalitate, preco
nizată de imperialii, de rezolvare, în favoarea lor, a rivalităţii cu Polo
nia, în spaţiul extracarpatic. Potriv it unei informaţii având ca sursă 
ambasadorul veneţian de la Praga, Rudolf al II-lea i-ar fi autorizat. în 
anul 1600, pe plenipotenţiarii săi la tratativele de pace cu otomanii să 
solicite recunoaşterea stăpânirii Casei de Austria doar asupra Transil
vaniei în timp ce Moldova şi Ţara Românească ar fi revenit sub suze
ranitatea restrictivă a  Porţii otom ane22. într-o astfel de eventualitate. 
Polonia ar fi  fost îndepărtată, din nou, de la gurile Dunării urmând cu, 
în timp, stăpânirea Transilvaniei să asigure imperialilor şi mijloacele 
de recuperare11 a lor de la „duşmanul natural" al creştinătăţii, ceea ce 
prezenta şi incontestabile câştiguri propagandistice. Este vorba de asi
gurarea unei imagini favorabile în lumea creştină care ar fi fost afec

19 Radu Constantinescu, op. cit., p. 21(i; Vicolae Buta, op. rit., p. 159; Hnr- 
muzaki. Documente, i i i  7 p. 353; idem, X II, p. 513; Andrei Veress, Documente 
privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Tarii llomâneşii. voi. VI. A clc  si scri
sori 1600— 1601), Bucureşti, 1933, p. 162-

*  Hurmuzaki, Documente. I I I , ,  p. 401. 553 ; idem. III .. p. 330, 336, 341, 349 ; 
idem, XIJ. p. 552, 571, 574. 681, 686, 766, 809—314, 8Î4 ; Nicolae Buta, op. cit., 
p.. 119, 120— 129, 130. 134, 135, 137, 144, 152; Andrei Veress. op. cit., voi. V. p. 
326—328 ; idem, voi. VI, p. 7—8, 12, 68—69, 73, 101 ; -Mihai Viteazul in conştiinţa 
europeană, p. 395.

'Jl Hurmuzaki, Documente, I I I } ,  p. 353; idem, X II, p. 914, 925; Andrei 
Veress. op. cit., voi. VI, p. 163.

22 Hurmuzaki, Documente, II1 2. p. 357.
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tată, fără  îndoială, dacă ele ar fi fost „recuperate1- pe seama unui alt 
stat creştin şi incă aparţinând Bisericii catolice, adică a Poloniei.

în frângerea lui Mihai Viteazu de oştile poloneze, în Ţara Româ
nească, la  20 octombrie 1600, ce fusese precedată de o alta, şi anume 
cea de la Mirăslău, avea să acutizeze rivalitatea polono-habsburgică şi 
asupra Ţării Româneşti. Intrarea trupelor polone in ţară însemna şi 
crearea condiţiilor unui contract direct polono-oloman, cu consecinţe 
negative asupra poziţiei Casei de Austria la Dunărea de Jos. Pentru a 
le  evita, Curtea imperială s-a grăbit să recunoască preponderenta 
polonă în Moldova, considerată ca suficientă pentru satisfacerea obiec
tive lo r Coroanei la gurile Dunării. Nu aceasta era. insă, şi părerea cer
curilor conducătoare polone. La scurt timp după scoaterea lui Mihai 
Vodă din ţară, Sigismund al IlI-lea  i-a atras atenţia împăratului că 
Ţara Românească revenea, de drept Coroanei, care, prin „sacrificiu l11 
arm atelor sale, „servise", în egală măsură şi interesele creştinătăţii, de 
vrem e ce împiedicase pe tătari să o ia in stăpânire 20. în schimb, im pe
rialii erau de părere contrară. Invocând actul pe care Mihai Viteazu 
îl încheiase cu împăratul la Târgovişte. la 9 iunie 1598, in virtutea 
căruia ţara aparţinea acestuia, generalul imperial George Basta i-a cerut 
Iui Jan Zamoyski, la 22 octombrie 1600 să-şi retragă armatele din Ţara 
Românească. Refuzul categoric a lui Zamoyski l-a determinat pe împă
rat să intervină în persoană la regele polon. Ca argument a fost adusă 
în discuţie originea deciziei lui M ihai Viteazu de a acţiona împotriva 
Poloniei, la baza căreia nu se aflase, în nici un caz. Curtea Imperială. 
Ca urmare, Polonia nu putea invoca, „actul de ju s tiţ ie1 pe care, chi
purile, l-ar fi înfăptuit, scoţând ţara din mâinile unui duşman al Coroa
nei pentru a-şi însuşi ceea ce nu aparţinuse, de fapt, acesteia, ci Casei 
de Habsburg 2'‘.

Dat fiind faptul că situaţia internaţională a Poloniei nu-i permitea 
un act de autoritate faţă de imperiali, Jan Zamoyski a disimulat, încă 
odată, adevăi'atele sale sentimente, insinuând că ţara sa nu dezagrea 
ideea instaurării controlului imperial asupra Ţării Româneşti. în rea
litate, el făcea demersuri pentru extinderea „suzeranităţii colective" 
polono-otomane, de tipul celei ce funcţiona in cazul M oldovei şi asupra 
Ţării Româneşti, pe scaunul căreia s-a grăbit să-l instaleze pe Simion 
M ovilă  25. Ca urmare, omagiile de vasalitate impuse celor doi domni de 
Jan Zamoyski, in toamna anului 1600, aveau semnificaţia consacrării 
triumfului politicii sale în spaţiul extracarpatic 26.

a  Cf. Ludwik Bazylow, op. cit., p. 131 ; Andrei Veress, op. cit., voi. VI, 
p. 222—223.

M Hurmuzaki. Documente, I V ,, p. 170, 184 ; idem, Supliment II ,, p. 648 ; An 
drei Veress, op...cil., voi. VI, p. 268— 269 ; Ilie  Corfus, op. cit., p. 166; l.udwik Bazy
low, op. cit., p. 132.

25 Hurmuzaki, Documente, III 2 p. 370; Ilie Corfus, op. cit., p. 136— 137, 148. 
150, 164--165 ; Nicolae Bută. op. cit., p. 180 ; idem, 1 rugguali, p. 305, ; Cristina 
Rotman-B-Jigi'.ru, Relaţiile M oldovei cu Im periul otoman .\i începutul secolului 
X V II. in RdcI, V, 1976. p. 688—689.

38 Hui muzaki. Documente, Supliment I I , ,  p. 647; D. Ciurea, Despre lerem ia  
M ovilă  şi situaţia politică a Moldovei la începutul secolului X V ! şi începutul seco
lu lu i X V II , in ,.SGSM, Istorie, Fasc. 2, 1957, p. 331.
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Revenirea lui Mihai Viteazu pe scena politică a spaţiului carpato- 
danubian in prima parte a anului 1601, in împrejurările, deja, bine 
cunoscute, a reactivat rivalitatea polono-austriacă. Reactualizând teza 
drepturilor Coroanei asupra Ţării Româneşti, conferite de cucerirea ei 
cu sabia, diplomaţia polonă a întreprins demersuri la Praga şi la Roma, 
menite să obţină o nouă desolidarizare a împăratului de Mihai Viteazu, 
şi în recunoaşterea slatu-quoulu i militar şi politic in care adusese Jan 
Zamoyski Ţara Românească 27. Acel stalu-quo  a fost periclitat însă, nu 
de Curtea imperială ci de o grupare boierească filo-babsburgică care l-a 
alungat pe Simion Movilă, in locul căruia a instalat o locotenentă dom
nească ce a condus tara între lunile iunie —  septembrie 1801 In schimb, 
revenirea, cu sprijinul unei părţi a nobilimii, a lui Zamoyski şi a  lui 
lerem ia Movilă, a lui Sigismund Bâthory in Transilvania, la începutul 
anului 1601, a dat noi speranţe cercurilor conducătoare poloneze in rea
lizarea obiectivelor politice în spaţiul carpato-danubian

Speranţele lor au fost, însă, spulberate tot de Mihai Viteazu, prin
cipalul autor al victoriei imperialilor împotriva lui Sigismund Bâthory 
de la Guruslău, din 3 august 1601. Evenimentul a prilejuit reactuali
zarea tezei imperiale a dependentei Ţării Româneşti de Coroana 
maghiară ; în schimbul acceptării căreia Polonia er;( asigurată că Mihai 
Viteazu nu avea să mai atace Moldova In realitate, soarta lui Mihai 
Vitear'u fusese, deja, pecetluită. Devenit nu numai inutil, dar şi pericu
los pentru Curtea imperială, a fost pusă la cale asasinarea acestuia, 
înfăptuită prin intermediul lui George Basta la 9/19 august 1601. crimă 
ce avea să provoace o mare satisfacţie şi la Varşovia nn, unde se credea 
că nu mai exista nici o piedică in calea realizării politicii coroanei 
polone în spaţiul carpato-danubian. Speranţele celor care au crezut in 
această posibilitate au fost, totuşi, zădărnicite de opoziţia categorică a 
Casei de Austria care a reuşit să aducă Ţara Românească sub contro
lul său, prin intermediul lui Radu Şerban, pe care l-a  instalat pe sca
unul domnesc de la Bucureşti, in locul lui Simion Movilă.

77 Ilie Corfus, Corespondenţă inedită asupra relaţiunilor in tre M ihai V itea
zul ?i Polonia, în Codrul Cosminului, IX. 1935, p. 13. 14 : idem. Mihai Viteazul 
şi polonii, p. 177 ; Nicolae Buta, l  paesi, p. 234—235.

3  Nicolae Buta, 1 paesi, p. 225, 236 ; Andrei Veress, op. ci:., voi. VI .  p. 119— 
4ir>; Constantin Rezachevici, Poziţia m arii boierim i din Ţara Românească faţă 
de M ihai Viteazul şi S im ion M ovilă  (noiem brie 1600— 1601), in Studii, 1, 1973, p. 
59—61.

20 Hurmuzaki, Documente, X II, p. 1200 ; Andrei Veress, op. cit., voi. VI, p. 
409; Ilie Corfus, Mihai Viteazul şi polonii, an. C X V III, p. 381 ; ibidem, p. 177— 179.

30 Cf. Alcxander Randa, Pro  Republica chrisliana. Die Walacliei in  * langen 
T ilrkkenkrig » der Katholischcn Universalmechtr 11503— 1601), Munehen, 1964. p. 
299 şi urm ; D. Ciurca, op. cit., p. 332,

L.ES PA Y S  R O U M AINS  ET LES RAPPO RTS POLONO-IIABSBOURGEOIS 
AU  TEMPS DU R tG N E  DE IEREM IA M O V ILA  (1595— 1601)

Resum6

Depuis leur crention, les Pays roumains ont dvolue dans un contcxte politique 
internaţional mnrque par les rivalites entre les grandss pulssances de '.’epirjue.

Dans nor. «Hucle, l ’auteur analysc l ’amplification de ce conflict â' la fin du
X V I-e  siecle et le debut du suivant, lorsque dans les condllions de l'offensive 
de la Ligue chrcllenne — l’Autriche et la Republique nobiliaire de Pologne pour- 
suivainet l ’extension de leur infltience a l’ int£rieur de l’arc carpatin et du bas 
Danube. La connaissancc des aspects Intimes des rapports contradictoires turco- 
polono-habsboutyeois constitulc une contribution opportune h la compnihension de 
l'dnecgiquc reaction du facteur local, reprezenta par Michel le Brave qui nvait 
pursuhT la sauvegarde des interets roumains dans cel espace gcopolitique pavti- 
culi&rement fluide.



LOCUL ŢĂRILOR ROMÂNE IN PLANURILE POLITICE 
ALE MARILOR PUTERI EUROPENE 

(PRIM A JUMĂTATE A SEC. AL  XVII-LEA)

PA V E L  BLAJ

încheierea păcii anglo-spaniole, de la 29 august 1604 ’ , instaurează 
nu numai o perioadă de acalmie în relaţiile internaţionale de pe con
tinent, dar marchează totodată, un nou şi semnificativ triumf al raţi
unii de stat. In primul rând, pentru că Anglia  protestantă renunţă să-i 
mai sprijine pe protestanţii olandezi în lupta lor îm potriva Spaniei cato
lice, pentru a-şi dobândi independenţa. Căci, între alte considerente 
care l-au determinat pe Lacob I  Stuart să semneze amintita pace s-a 
numărat şi unul de natură dinastică : intenţia regelui englez de a se 
încuscri, prin căsătoria fiului său Carol cu o infantă spaniolă, cu
î-amura hispanică a Habsburgilor -\

Şase ani mai târziu, raţiunea de stat avea să trium fe din nou, cei 
care i-au dat întâietate fiind, de data aceasta, chiar spaniolii. Căci,
luând în considerare costurile enorme ale continuării războiului cu
Provinciile Unite, aceştia au încheiat un armistiţiu, la 9 aprilie 1609, 
cu durata de 12 ani, prin care recunoşteau, de fa d o  independenţa Olan
dei 3. „Compromisul" de la 9 aprilie consolida, insă. noua etapă din 
istoria relaţiilor internaţionale, şi anume a aşa numitei preponderenţe 
spaniole în Europa (1559— 1659)

Prin  urmare, ideologia religioasă nu mai reprezintă elementul esen
ţial în fixarea obiectivelor politice externe a statelor europene. Con
flictu l anglo-olandez în problema Indiilor, alianţa Franţei catolice cu 
Uniunea evanghelică germană împotriva L ig ii catolice germane, de
fapt îm potriva Habsburgilor austrieci, constituie alte elemente ale tri
umfului raţiunii de stat, însoţit de progresele tot mai evidente ale unui 
alt principiu, cel al echilibrului european 5.

1 Cf. Charles Howard Carter, The Secrct Diplomacy of the Habxburgs 1598— 
1625, Columbia University, New  York and J-ondon, 1964, p 11— 12.

- Maurire Ashley, Dax Ze i’altar dos liarock. Europa zwichcn 1598 und 1715, 
(traducere din limba engleză), Munchen, 1983, p. 65— 66.

3 Ibidem, p. 66—68 ; Ch. H. Carter, op. cit. p 13 şi urm.
4 Camil Mureşan, Relaţiile internaţionale in prima jumătate a secolului al

X V II-le a  în „Studii şi Articole de Istorie". X V III , 1972, p. 24.
5 Ch. H. Carter, op. cit. p. 27 ; E.J. Halbsbaurn, The Crisis o f the Seventeenth

Century, In „Crisis in Europe 1560— 1660“. Essays from Past and Present 1952—
1962, Edited by Trevor Aston, lloutiedge and Kegeen Paul, London (ed. II, 1966).
p. 6 ş u irm .: Miroslav Hroch, Josef Petran Das 17. Jahrhundert K risc der Feu-
dalgeselschaft, Hamburg Hoffmann und Campc Verlag, 1931, p. 13â şi urm.
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încheierea păcii de la Zsitvatorâk, în anul 1606, care punea capăi 
războiului imperialo-otoman, izbucnit în anul 1593. nu a dus şi la lim 
pezirea situaţiei politice din Imperiul habsburgic. una din laturile „ t r i
unghiului de fo rţe" care încadra spaţiul carpato-danubian, deoarece 
Imperiul a continuat să fie  răvăşit de grava criză dinastică, exprimată 
in rivalităţile pentru tron dintre Rudolf al II-lea  şi fratele său, arhi
ducele M ath iasG. Cea de-a doua latură a amintitului triunghi, Polonia, 
trecea la rândul ei, printr-o criză de putere, generată de intenţia rege
lui Sigismund al IlI-lea  de a reorganiza sistemul politico-instituţional 
al Republicii N ob ilia re7. în  plus, Polonia a intrat într-un lung conflict 
conflict m ilitar cu Suedia, generat de rivalităţi dinastice8, purtat, 
aproape concomitent, cu cel contra Rusiei

Cel mai important eveniment politic şi m ilitar, care a dominat isto
ria raporturilor internaţionale din Europa primei jumătăţi a secolului 
al X V II-lea , l-a constituit aşa numitul Război de 30 ani, izbucnit în 
împrejurări binecunoscute, în anul 1618. Război religios, formal —  
lupta dintre Reform ă şi Contrareformă, ultima sprijinită de Casa dc 
Austria —  în realitate, Războiul de 30 ani a constituit o expresie a 
luptei pentru instalarea echilibrului european 10 şi care. cum se ştie. 
în primele sale două faze angajase şi Transilvania de partea taberei 
protestante.

Această situaţie precară, internă şi externă, a caracterizat, insă, 
$i evoluţia Imperiului otoman, în prima parbe a secolului, -cea de-a 
treia şi, fireşte, cea mai importantă latură a „triunghiului de forţe* 
la care ne-am referit. Răscoalele interne, războaiele cu Habsburgii şi 
p ersan ii11 au fost atâtea cauze care au grevat acţiunile de politică euro
peană ale Imperiului otoman.

Aceleaşi coordonate geo-politice au marcat evoluţia spaţiului car
pato-danubian şi in a doua jumătate a secolului al X V II-lea . Se con
stată, totuşi, o nouă ierarhizare a priorităţilor de politică externă, sta
bilite, îndeosebi, de cele trei mari puteri, vecine nemijlocite ale spa
ţiului românesc, Imperiul habsburgic, Polonia, Imperiul otoman.

După încheierea păcii westfaliene, din anul 1648, care punea capăt 
Războiului de 30 de ani, în nord-vestul continentului a apărut o nouă 
forţă politică şi militară, Prusia-Brandenburg l2. . Războiul suedo-polon 
(1655— 1660) a fost considerat, de asemenea, o consecinţă a păcii din 
W estfalia care nu a reuşit să clarifice situaţia internaţională de pe

6 Cf. Hugo Hantsch, Die Geschichle Ostefeichs, Erster liand, Graz-Wien, 
1951, p. 342—351.

‘ Ibidem, p. 351—352 ; Andrzej Wyczafiski. Polska — lizeezo Pospolita Szla- 
checka 1454— 176'), Warszawa 1965, Paftsnvowe W ydawnitwo Naukowe,, p. 244.

i! Cf. Ibidem. p. 244— 248 = Josef Andrzej Gierowski. Historia Polski 1505—
1861. Czesd I, Warszawa. 1978. Pafttwowe Wydawnietwo Naukowe, p. 186: 212—
213.

Maurice Ashley, op. cit., p. 75—77 : Andrzej Wyzezanski, op. cit., p. 251— 252.
111 Andrzci Wyzezanski, op. cit., p. 252—254, Maurice Ashley, op. cil., p. 74—75:

Josef Andrzej Gierowski, op. cit., p. 213 şi urm.
11 Cf. Paul Cernovodeanu, Transilvania şi războiul dc 30 dc ani, in „Studii 

şi Articole de Istorie*4, X X I, 1973, p. 15 şi urm.
Cf. K. Gorski, Polska wobec wojny trzidziestoletniej, în Przewodnik Nau- 

uik Navikowo — Literacki“ , lîocznik, X X II I ,  1895, Lwow. p. 584— 585.
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continent Acest conflict m ilitar trebuie să retină atenţia, pentru fap
tul că a marcat începutul transformării Poloniei diri subiect in obiect 
al raporturilor internaţionale. Totuşi, fenomenul avea să se conturezi? 
eu pregnanţă in prima jumătate a secolului următor. Până atunci, 
această latură a triunghiului de forţe a continuat să fie o prezenţă 
activă in raporturile din Europa est-centralâ ,'1.

în această etapă işi face apariţia, insă, un alt fenomen ce avea să 
aibă o puternică înrâurire asupra evoluţiei statutului politico-juridic al 
spaţiului românesc, şi anume procesul de ascensiune a Rusiei la rangul 
de mare putere europeană ,s.

Avansul Rusiei deteriorează poziţia internaţională a Poloniei, care, 
la rândul ei, favorizează consolidarea puterii Suediei şi a Brandenburg- 
Prusiei ceea ce a coincis cu revigorarea puterii otomane sub conduce
rea marelui v iz ir  Koprolu. Dar, în pofida ascensiunii Rusiei, Moldova 
şi Ţara Românească au evitat, până ia  începutul secolului următor, să 
treacă deschis de partea sa 1G.

Aşadar, în perspectiva derulării raporturilor internaţionale, am 
urmărit locul ţărilor române în raporturile otomano-polone. otomano- 
habsburgice şi polono-habsburgice.

Am  urm lrit, de asemenea, să pun în evidenţă elementele specifice 
şi comune ale fiecăruia din aceste segmente ale evoluţiei statutului poli
tico-juridic al Moldovei, Transilvaniei şi Ţării Româneşti.

Estompată in vremea domniei lui M ihai Viteazu, rivalitatea polo- 
no-otomană pentru preponderenţă la Dunărea de Jos s-a reaeutizat la 
începutul secolului al X V II-lea , odată cu dispariţia de pe scena politică 
românească a lui Mihai Viteazu Căci, dispariţia lui însemna şi dispa
riţia principalului adversar autohton care ameninţase, in egală măsură, 
atât tendinţele de hegemonie ale Poloniei, cât şi pe cele aJe Imperiului 
otoman. De aceea, Poarta otomană, a încercat să-l înlocuiască pe Simion 
Movilă, domnul Ţării Româneşti, impus de polonezi, cu Radu Mihnea. 
Noua mutaţie politică trebuia să aibă semnificaţia desprinderii acestei 
ţări din sfera de influenţă politică a Poloniei. Conştientă de consecinţe, 
diplomaţia polonă a supralicitat, la rândul ei, pericolul reprezentat de 
politica imperială atât pentru poziţiile polone, cât şi pentru cele oto
mane in spaţiul carpato-danubian, pentru realizarea căreia avea un 
contracandidat la domnia Ţării Româneşti, in persoana lui Radu Şer
ban. Intr-adevăr, având sprijinul m ilitar efectiv  al împăratului Rudolf 
al II-lea, Radu Şerban, l-a înfrânt, in două lupte consecutive, la 23
septembrie, la Ogretin. şi la 24 septembrie 1602, la Teiuşani pe Simion 
M ovilă ,J.

13 Cf. Historia dyplomacji polskiej, voi. II. 1572— 1795, Warszawa, 1982, Pol
ska Akademia Nauk, p. 170— 174.

14 Cf. Zbigniew Wojcik. Zmiana w ukladzie sil politycznych w Europie srod- 
kowo — loschodnicj w drugiej polowie X V II  tvieku, in „Kwartalnik Historyczny", 
V, 1960. p. 38.

JS Tahsin Gcmil, Ţările Române in  contextul politic internaţional, 1621— 
1672, Editura Academiei, Bucureşti. 1979, p. 150— 151

16 Ibidem, p. 152.
17 Ilie  Corfus, Documcntc privitoare la domnia lu i Simion Movila in Ţara

Românească, in „Codrul Cosminului", X, 1936— 1939, Cernăuţi, 1940, p. 171, 176.
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înlăturarea lui Simion M ovilă însenina, insă, consolidarea poziţii
lor Habsburgilor la sud de Carpaţi, ceea ce constituia şi un deosebit de 
important cap de pod pentru operaţiunile armatelor austriece împotriva 
celor otomane, de vrem e ce războiul, izbucnit in anul 1593, nu se închei 
iase, incă. Situaţia devenise cu atât mai critică pentru Poarta otomană, 
cu cât, la 20 iunie 1602, Sigismund Bâthory cedase tronul Transilva
niei împăratului Rudolf a l II-lea. De aceea, Poarta otomană a încercat 
să implice Polonia intr-o acţiune militară menită să-l reinstaleze pe 
Simion M ovilă in scaunul Idomnesc, ceea ce ar fi însemnat, de fapt, 
atragerea Poloniei in războiul îm potriva Habsburgilor, de partea oto
manilor. Situaţia internaţională a Poloniei nu-i îngăduia. însă, acest 
lucru, motiv pentru care a renunţat la sprijinirea lui Simion Movilă, 
mulţumindu-se cu menţinerea in sfera sa de influenţă doar a M oldo
vei 18.

Profitând de decesul lui lerem ia Movilă, domnul Moldovei, la 10 
iulie 1606, Poarta otomană a acordat domnia M oldovei lui Simion 
M ovilă  şi nu lui Constantin, fiu l lui leremia, susţinut de Polonia. încor
darea survenită din această cauză, agravată, apoi, de impunerea de 
către polonezi, cu forţa, a lui Constantin Movilă, după decesul, in 
luna septembrie 1607. a lui Simion. împotriva fiului acestuia Mihăilaş, 
susţinut de Poartă .l<\ nu a degenerat, totuşi, în conflict deschis, decât 
la începutul celui de-al doilea deceniu al secolului al X V II-lea . Adică, 
atunci când Poarta otomană a reuşit sâ-şi restabilească ş: consolideze 
poziţiile în Ţara Românească şi. apoi, in Transilvania. Astfel că. in 
locul lui Constantin Movilă, l-a numit, la sfârşitul anului 1611, pe Şte
fan al II-lea Tomşa.

Numirea acestuia din urmă a fost considerată ca ilegală de cercu
rile Curţii regale poloneze, deoarece, potrivit opiniei lor. se făcuse prin 
încălcarea acordurilor in vigoare dintre Polonia şi Imperiul otoman caj'e
ii acordau celei dintâi dreptul de a-i desemna pe domnii Moldovei, 
Poarta avându-1 doar pe cel de a-i confirma M. De aceea, regele Sigis
mund al IlI-lea  a încercat să-l convingă pe sultan să-l înlocuiască pe 
Ştefan al II-lea Tomşa cu Gavrilaş Movilă, unul din fiii lui Simion 
M o v ilă 2I. Din m otivele arătate, Poarta nu mai era, insă, interesată să 
menajeze pretenţiile Poloniei in acest domeniu. Ca urmare, nu numai 
că a refuzat cererea polonă, ci i-a cerut regelui să-i trim ită la Istam
bul pe toţi urmaşii lui Simion Movilă, desigur pentru a-i împiedica pe 
polonezi să-i mai folosească ca instrumente ale politicii sale in spaţiul 
extracarpatic. Pus în faţa acestei atitudini categorice a Porţii. S ig is
mund a l IlI-lea  a fost nevoit să disimuleze obiectivele politice ale ţării 
sale, insistând doar ca otomanii să se ghideze in numirea domnilor 
Moldovei după vechiul principiu al alegerii acestora dintre persoanele

18 Cristina Rotman-Bulgaru, Relaţiile Moldovei cu Im periu! otoman la înce
putul secolului X V II ,  in „Revista de Istorie", V, 1976, p. 690 şt nota p. 90. : Hur
muzaki, Documente. IV . 2, p. 270.

19 Cf.. pentru detalii. Veniamin Ciobanu, Succesiunea domnească a M ovi- 
leştilor — un litig iu  politic internaţional, in „Anuarul Institutului de Istorie şi 
Arheologie „A.D. Xenopol“, X X V  1988, p. 281 si urm.

J0 Hurmuzaki, Documcntc, Supliment 1 ,, p. 156.
• 1 Ibidem
:î ibidem. p. 156— 157, 108.
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capabile să asigure menţinerea in zonă a echilibrului dintre Polonia şi 
Imperiul otoman 23.

Intre limp, incursiunile cazacilor in teritoriul otoman şi cele ale 
tătarilor în teritoriile poloneze contribuiau la agravarea crizei care se 
instalase in raporturile otomano-polone. Pe acest fundal, la siârşitul 
anului 1613. sau la începutul anului următor, o puternică armata oto
mană, comandată de beilerbeiul de Rumelia, Ahmed paşa, căreia tre
buiau să i se alăture şi domnii Moldovei şi al Ţării Româneşti a fost 
trimisa la graniţele Poloniei Cum poziţiile Porţii nu se consolidaseră 
incă. pe deplin, in Transilvania, existând pericolul unei im ixtiuni im pe
riale in Principat şi, deci, cel al unui nou conflict m ilitar habsburgo- 
otoman, Poarta s-a abţinut, ea insăşi, să forţeze nota. Ca urmare, l-a 
Însărcinat pe Ştefan al II-lea Tomşa să lichideze, pe cale paşnică con
fl ic tu l28.

Această ezitare a Porţii otomane a determinat-o pe văduva lui 
lerem ia Ivioviiă. Elisabeta, să creadă că otomanii nu aveau forţele m ili
tare necesare pentru a împiedica revenirea M ovileştilor pe scaunul 
M oldovei ai.

Profitând şi de starea de spirit nefavorabilă pe care şi-o crease in 
Moldova şi în Polonia Ştefan al II-lea  Tomşa, cei doi gineri ai Elisa- 
betei Movilă. Mihail Wisniowitecki şi Samuil Korecki, au pătruns în 
Moldova şi, înfrângându-1 la Tătăreni, la 21 noiembrie 1615, l-au 
înscăunat pe celălalt fiu al lui leremia, Alexandru M ovilă -1.

Deşi. oficial, Sigismund al 1 II-lea s-a disociat de intervenţia celor 
doi supuşi ai săi, la Istambul s-a hotărât luarea măsurilor ce se impu
neau pentru restabilirea controlului asupra Moldovei : Radu Mihnea, 
domnul Ţării Româneşti şi Gabriel Bâthory, principele Transilvaniei, 
au prim it poruncă să se alăture forţelor otomane, pentru a invada 
Moldova

Dar, deşi expediţia otomană comandată de beilerbeiul de Silistra, 
Ibrahim paşa, nu a reuşit, sultanul a refuzat să-l confirme in domnie pe 
Alexandru Movilă, ce reprezenta, de fapt, o victorie polonă in spaţiul 
extracarpatic a‘. Cum fam ilia Elisabetei M ovilă  nu se bucura în Polo
nia de sprijin unanim, împotriva ei fiind şi Stanislavv Zoîfciewski, 
marele -hatman al Coroanei, care il prefera pe • scaunul M oldovei pe 
Ciavrilaş Movilă, Poarta a recurs la soluţia înlocuirii lui Alexandru

23 Ilie Corfus, Documente privind istoria României culese din arhivele 
polone. Secolul al X V II-lea . Editura Academiei, Bucureşti, 19)13, p. 88.

24 N. lorga. Doamna lui leremia Movila, extras din ..Analele Academiei 
Române"; Seria II, Tom X X X II, Mem. Secţ. Ist.. Bucureşti, 1910. p. 55. ; Hurmu
zaki, Documente, Supliment I , .  p. 163— 164, idem. I V 1, p. .')49. ibidem. p. 553— 
554.

Hurmuzaki, Documente, Supliment IIj. p. 389—390.
’x  Idem, Supliment / „  p. 175— 176.
-7 Cf. N. lorga, op. cit., p. 56—57 ; Aurel H Golimas, Luvta de la Tătă

reni ţ i  capitularea darabanilor deasupra Tăuşenilor — 22 noiembrie 1615, f. f
1935. p. 9— 10.

Al. Ciorănescu, Documcntc privitoare la istoria românilor culese din arhi
vele de la Simancas, Bucureşti, 1940, p. 275.

30 Hurmuzaki, Documente, IV  2, p. 354, 355, 359.
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M ovilă nu cu Ştefan al II-lea  Tomşa, urât de poloni, ci cu domnul de 
atunci al Ţării Româneşti, Radu M ih nea :tft.

Totuşi, continuarea războiului cu Iranul şi posibilitatea, mereu v ir
tuală. a unei ailianţe habsburgo-polonă, au determinat Poarta otomană 
să menţină raporturile paşnice cu Polonia, misiunea fiindu-i atribuită, 
de fapt, iui Radu Mihnea, ceea ce s-a concretizat în acordul moldo- 
polon de la Braha, din 12 septembrie 1616, şi care lăsa impresia că 
regele redevenise suzeranul M o ld ove i:M. Nu acest acord a contribuit. în 
cele din urmă, la reglementarea raporturilor otomano-polone. ci inte
resul ceior două părţi de a evita un nou conflict militar, ce fusese din 
nou pe punctul de a izbucni, din cauza aceloraşi invazii reciproce tătare 
şi căzâceşti. Acel interes s-a concretizat in tratatul de la Bunza, din 
septembrie 1617, care restabilea controlul exclusiv al Porţii asupra spa
hiului extracarpatic, Polonia recunoscând, cu acel prilej, implicit, f i  
supremaţia Forţii asupra Transilvaniei 32.

Pacea, astfel restabilită, nu a însemnat, totuşi, şi lichidarea riva li
tăţii polono-otomane. Din contră, ea a persistat, o nouă răbufnire a 
ei concretizându-se in expediţia de la Hotin, din toamna anului 1621, 
prin care Poarta urmărea să pună, definitiv, capăt amestecu.ui polon 
în spaţiul extracarpatic3:î. Iniţiativa declanşării ostilităţilor din toamna 
anului 1620 a aparţinut Poloniei, marele hatman al Coroanei, S ’.anis- 
law  Zoîkiewski considerând că domnul de atunci al Moldovei, Gaşpar 
Graţiani putea contribui, dat fiind ataşamentul său faţă de interesele 
polone şi cele imperiale, la realizarea obiectivelor politicii poloneze în 
zona extracarpatică :M. Expediţia întreprinsă, în vederea reinstalării 
sale pe scaunul domnesc, de pe care fusese alungat de suitan, s-a 
încheiat, insă, prin cunoscutul dezastru al armatelor poloneze dc la 
Ţuţora, din 14 septembrie 1620. Tre i săptămâni mai târziu, însuşi mareie 
halman avea să-şi piardă viaţa, in lupta cu tătarii care i-au urmărit 
pe polonezi, aproape de Mohylow, pe Nistru *•, Cum subordonarea Polo
niei unui control politic otoman efectiv, devenită posibilă în urma 
dezastrului de la Ţuţora, constituia un grav pericol pentru viitorul poli
tic şi al celor două ţări române.. Alexandru Iliaş, domnul de atunci al 
M oldovei, şi Radu Mihnea, domnul Ţării Româneşti, au contribuit la 
limitarea, La maximum posibil, a efectelor noii campanii otomane, din 
vara şi toamna anului 1621. A stfe l că actul de la Hotin. din 9 octom
brie 1621, care reinstaura starea de pace dintre cei doi beligeranţi, nu

30 Iuliu Pekşa, Zolkieuislci şi expediţia doamnei Elisabeta Movilă in Moldova 
in anul 1615— 1616, in „Revista Istorică", nr. 1— 3, 1928, p. 46 şi urm. ; Hurmu
zaki, Documente, Supliment I p .  166, 167 ; idem. 1V2, p. 361, 362, 363.

31 Cf. Ştefan Andreescu, Radu Mircea Corvin. domn al Moldovei şi al Ţării 
Româneşti (I), in Revista de Istorie, 1, 1986, p. 18; P.P. Panaitescu, Pact poîono- 
moldovenesc f 1616) în „Revista Istorică", nr. 10— 12, 1927, p. 388—389.

•c Exemplarul polon, cu traducere franceză a actului. în Hurmuzaki. Docu
mente, Supliment I I 2, p. 429— 431; copia oficială, otomană, la Tahsin Gemil, 
Relaţiile ţă rilor romdne cu Poarta otomană in documente turceşti, 1601— 1712, 
Bucureşti, 1984. p. 175— 176.

■£i Cf. Tahsin Gemil, Ţările române in contextul politic internaţional, 1621— 
1672, p. 190— 191 ; Cristina Feneşan, Relaţiile Transilvaniei cu Im periul otoman 
in anii 1613— 162<1 în lumina unor documente, turceşti, in „Anuarul Institutului de 
Istorie si Arheologie-, Cluj-Napoca, 1978, X X I, p. 341- 342, 352.

f4 Mie Corfus, Documente privind istoria României, p. 101.
35 Cf., pentru detalii, Aurel Decei, Istoria Im periului otoman până In 1656, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 319.
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a pus capăt rivalităţii lor în zonă, ambiguitatea clauzelor lăsând Joe 
interpretărilor dictate de interesele fiecăreia dintre ele 20. Urmărind să 
asigure actului finalitatea preconizată, Poarta l-a readus în scaunul 
domnesc de la Iaşi pe Ştefan al II-lea  Tomşa, cunoscut prin atitudinea 
sa antipolonă. Dar, din aceleaşi motive, decurgând din dispariţia orică
rui rival al Porţii în spaţiul extracarpatic, Tomşa şi-a reconsiderat ati
tudinea politică faţă de Polonia. Ca urmare, şi-a propus să contribuie 
la atenuarea stării conflictuale dintre Polonia şi Imperiul Otoman 
Grava criză dinastică prin care trecea Imperiul Otoman, la începutul 
celui de al treilea deceniu al secolului al XV II-lea , a determinat cer
curile conducătoare otomane să facă noi concesii Poloniei. Ele s-au con
cretizat în prevederile actului de reconfirmare a păcii cu Polonia, emis 
de sultanul Mustafa I, la 15— 21 februarie 1622. De acea dată Poarta 
nu mai obliga Polonia să renunţe la orice amestec în problema ţărilor 
române şi îi obliga pe domnii lor să fie  în relaţii d e  prietenie cu re gii 
poloni. In schimb, Polonia era obligată să nu acorde azil adversarilor 
ei. ci să-i extrădeze inclusiv pe domnii care s-ar fi refugia!, în viitor, 
pe teritoriul acesteia3S. Nevoită să-şi asigure neutralitatea binevoitoare 
a Poloniei, in cazul ce părea iminent al unui război cu Imperiu! habs
burgic. din cauza implicării în Războiul de 30 de in i  a lui Gabriel Bet.- 
hlen, dc partea statelor protestante, şi a celui cu Iranul, care a şi izbuc
nit. Poarta a acceptat cererea polonă de a-1 înlocui pe Ştefan II Tomşa 
cu domnul Ţârii Româneşti, Radu Mihnea 3S.

Această politică a concesiilor reciproce şi-a găsit o nouă expresie 
în actul de reconfirmare a păcii, acordat de sultanul Murad al IV-îea 
regelui Sigismund al IlI-lea, la 10 octombrie 1623, care conslir.ţc.-a pozi
ţia de preeminenţă a Porţii în spaţiul carpato-danubian şi asigura, ;n 
schimb. Polonia de atitudinea paşnică a domnilor rom ân iv'. In anii 
următori, adică până la începutul celui de-al patrulea deceniu al seco
lului, raporturile otomano-polone nu au mai fost dominate -:le problema 
românească, r.i de cea tă'aro-cazacâ, care a şi provocat crizele din 
:»:£7— 162S

După cum s-a putut constata, atitudinea Porţii otomane fuţă dc 
obiectivele politice ale Poloniei in spaţiul extracarpatic a fost influen
ţată. în mare măsură, de evoluţia raporturilor dintre Imperiul otoman 
şi Imperiul habsburgic. Asasinarea lui Mihai Viteazu , din ordinul secret 
al Curţii de la Viena, a relansat competiţia pentru supremaţie la Dună
rea de Jos şi dintre cele două puteri. Războiul în care erau angajate, 
din anul 1593, dovedise, o dată în plus, că spaţiul extracarpatic putea 
fi controlat, doar de cel care deţinea controlul şi asupra Transilvaniei,

Cf.. pentru detalii, Tahsin Gemil. Ţările române in contextul politic inter
nai ionul, p. 42 şi urm.

:-7 Ibidem. p. 49, 50.
x  Textul integral al actului, la Mustafa A. Mohmet. Documcntc turceşli p ri

vind istoria României, voi. 1 1455— 1774, Editura Academiei, Bucureşti, 197G. p. 
151— 152 ; vezi şi N. lorga. Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. 
X X III, Bucuroşii, 1913, p. H3 ; Tashin Gemil, Tarile române in contextul politic 
internaţional, p. 52.

•*' Aurd  Decei, op. cit., p. 33l> şi urm. : Ştefan Andreescu, op. cit., p. 12— 14.
10 Cf. Tahsin Gemil, Ţările române in contextul politic internaţional, p. 53— 

54; Ilie Corfus. Documcntc privind istoria României, p. 112 şi urm.
11 Ibidem, p. lil şi urm.
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iar stabilitatea politică a acesteia din urmă depindea de stabilitatea poli
tică a celui dintâi. Această interdependenţă a fost confirmată şi în anul 
1602. când în urma noii abdicări a lui Sigismund Bâthory, în favoarea 
împăratului ; deşi îşi recăpătase domnia în anul precedent, cu sprijinul 
Poi'ţii, Simion Movilă, susţinut tot de sultan, şi-a pierdut şi el scau
nul domnesc de la Bucureşti, în favoarea lui Radu Şerban, susţinut, 
cum am văzut, de împăratul Rudolf al II-lea 'a. Avându-1 pe Radu Şer
ban în Ţara Românească, im perialii au reuşit să-şi impună din nou 
autoritatea în Transilvania, în anul 1603, când noul principe transilvă
nean, Moise Szekely, sprijinit de Poartă, a fost în frânt de domnul Ţării 
Rom âneşti/,s. Pe acest fundal, şi având ca obiectiv, în primul rând, 
adjudecarea controlului asupra Transilvaniei şi asupra Ţării Româneşti, 
se desfăşurau şi tratative de pace otomano-habsburgice. Poarta a fost 
avantajată de răscoala antihabsburgică a nobilim ii maghiare, izbucnită 
în anul 1604, sub conducerea lui Ştefan Bocskay, pe care sultanul 
Ahmed I l-a numit principe al Transilvaniei, la 20 noiembrie acelaşi 
an, pentru ca în luna mai a anului următor, sultanul să acorde Tran
silvaniei o largă autonomie internă şi, chiar, posibilităţi incomparabil 
mai mari decât în cazul M oldovei şi al Ţării Româneşti, de acţiune pe 
plan extern, precum şi titlul de „rege a l U ngariei“ pentru Ştefan Boc
skay 4/*. Evoluţia nefavorabilă pentru imperiali a operaţiunilor militare 
atât a celor îm potriva insurgenţilor, cât şi cele de pe frontul otoman,
l-au constrâns pe împăratul Rudolf al II-lea să încheie cu Bocskay pacea 
de la Viena, din 23 iunie 1606 Vj. iar la 11 noiembrie 1606, a fost înche
iată pacea cu Imperiul otoman, la Zsitvatorok 's .

Încheierea păcii de la Zsitvatorok pu a aplanat, ci. din contra, 
a exacerbat rivalitatea otomano-habsburgică pentru preponderenţă la 
Dunărea de jos. Abia după aproape zece ani de aspre confruntări diplo
matice, timp în care otomanii au făcut tot ce le-a stat in putinţă pen
tru a împiedica colaborarea polono-habsburgică, care i-ar fi exclus din 
amintita competiţie '''', actul în discuţie a asigurat stabilitatea în rapor
turile dintre cele două mari puteri, stabilitate consacrată de conven
ţia habsburgo-otomană, din 13 aprilie 1616, şi de instrumentul de rati
ficare apăc ii de la Zsitvatorok, din 5 mai 1616',8. Curtea imperială nu 
a încetat, totuşi, să făurească, în continuare, planuri de extindere a 
controlului său asupra întregului spaţiu carpato-danubian. Or, în acest

1J Radu Constantinescu, Lupta pentru unilau naţională n ţârilor române 
11599— 1630). DocurncitU’ externe, Bucureşti, 1981. p. 233 : Ilie Corfus, Documente 
privitoare le. Simion Movilă, p. !00 ; V. Mologna, Războaiele lui Radu Şerban, 
Bucureşti, i iJ2B. p. ii.

w Constantin Rezachevici, Politica externă <i ţărilor române în primele trei 
decenii ale secolului al X V II-lea  (1), in „Revista de Istorie" 1, 1985, p. 5 şi urm.

44 V. Motogna, op. cit-., p. 52—63 ; Mihail Guboglu, Şapte documente tur
ceşti din arhivele Braşovului privind rela ţiile  Transilvaniei cu Poarta otomană 
la începutul secolului X V II ,  în „Revista Arhivelor” 1, 1965, p. 215— 217.

,i Cf. V. Motogna, op. cit., p. 153 : Waltor Platzhoff, Geschichte des curo- 
pUischen Staatensystems, 1599— 1660, MUnchen — Berlin, p. 120— 120.

:,i Textul tratatului, la Ludwig Fekete. Tilrkische Schriiteii aus dem A rh ire  
des Palatins Nikolaus Esterhazy (1606— 1645), Budapest, 1932. p. 208—211.

17 Cf., pt. detalii, Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie in sccolul X V II -
lea. Ţările române ni raporturile polono-otomano-habsburţiirc /1601— 1634). Edi
tura Academiei Române. Bucureşti, 1994, p. 94 şi urm.

IK Eudoxiu Hurmuzaki, Fragmente zut Geschichte der Rmnliriişn, 111, Baiul, 
Bucureşti, 1884, p. 78 şi urm.
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scop a fost mereu reactualizată vechea teză a apartenenţei acestui spa
ţiu la Coroana ungară. In această categorie se înscriu şi consideraţiile 
împăratului Mathias al IM ea, din 19 iulie 1616. privind importanţa pe 
care o avea Transilvania în sistemul de apărare a Imperiului habsbur
gic, îndeosebi îm potriva agresiunilor otom ane/,n. Consolidarea poziţiei 
în Moldova i-a înlesnit, însă, Porţii otomane contracararea acelor pre
tenţii. exprimate şi manifestate, în egală măsură, şi asupra Ţării Româ
neşti, unde împăratul Mathias al II-lea urmărea să-l instaleze în dom
nie pe partizanul imperialilor, Radu Şerban. In locul dorit de acesta a 
fost înscăunat Gavril Movilă, a cărui învestitură avusese loc la Istam
bul 3J, ceea ce semnifica o nouă adjudecare de către Poarta otomană a 
dreptului de control politic asupra spaţiului carpato-danubian.

Izbucnirea, în anul 1618, a Războiului de 30 de ani a reţinut aten
ţia Porţii otomane, din cauza implicaţiilor pe care le-ar fi putut antrena 
asupra statutului politico-juridic al Transilvaniei, datorită angajării, aşa 
cum am menţionat, a principelui Gabriel Bethlen în război, în tabăra 
protestantă, deci îm potriva imperialilor. Deşi nu a mai putut conti
nua războiul, din lipsa sprijinului şi al aliaţilor săi, pacea pe care Beth
len a încheiat-o cu împăratul Ferdinand al II-lea, la Nikolsburg, la înce
putul lunii ianuarie 1622, aducea prima recunoaştere, de drept şi de 
fapt», a independenţei Transilvaniei faţă de Imperiul habsburgic, deoarece 
nu mai conţinea obişnuita clauză secretă, mereu prezentă în actele de 
acest gen de până atunci, a dependenţei Principatului de Coroana 
ungară M. Poarta a evitat. însă, datorită şi gravei crize dinastice, amin
tită în rândurile anterioare, cât şi a raporturilor încordate cu Iranul, 
să-l sprijine, în continuare, pe principele transilvănean, când acesta a 
redeschis conflictul cu imperialii. Acelor cauze li s-a mai adăugat una, 
şi anume temerea cercurilor conducătoare otomane că, angajându-se 
într-un război cu imperialii, ar fi determinat statele creştine europene 
să formeze o largă coaliţie antiotomană 52. Fiind lipsit de sprijinul logis
tic necesar, Gabriel Bethlen a fost nevoit să încheie o nouă pace, cea 
d.e la Viena, din 8 mai 1624, care nu introducea nici o modificare în sta
tutul politico-juridic al Principatului. Era o confirmare, deci, a celei 
din anul 1622 52, statutul ei fiind foarte convenabil Porţii, m otiv pen
tru care i-a atribuit principelui transilvănean şi titlul de rege al Unga
riei y\ Imperiul otoman a ajuns, totuşi, în stare de război cu Imperiul 
habsburgic, datorită deselor conflicte de frontieră dintre cele două 
state. La acestea s-a adăugat confirmarea de către Poarta otomană a 
desemnării de către dieta transilvăneană a Ecaterinei de Brandenburg, 
văduva lui Gabriel Bethlen, drept succesoarea acestuia la tron, potrivit

49 N. lorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. XX , 
Bucurcşti. 1911, p. 464— 466.

M Al. Ciorănescu, op. cit., p. 260, Andrei Veress, Documente privitoare la 
istoria Ardealului, M oldovei şi Ţării Româneşti, voi. IX, Acte şi scrisori (I6 l4 — 
1636), Bucureşti, 1936, p. 174, 182.

51 Maja Depner, Das Fiirstentum Siebenburgen im KampJ gegen Habsburg, 
Stuttgart, 1938 .p. 89—90.

M CI. Ibidem, p. 96—98; Paul Cernovodeanu, Transilvania şi Războiul de
30 de ani, in „Studii şi Articole de Istorie", 1973, p. 18— 19 : Tahsin Gemil, Ţările  
Române in contextul politic european, p. 53.

53 Cf. Maja Depner,, op. cil., p. 97, şi urm .; Paul Cernovodeanu, op. cit., p. 19.
N. lorga. Studii şi documente, X X , p. 190.
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dorinţei exprese a principelui. Or, decizia Porţii otomane a fost consi
derată la Viena drept o vio lare a drepturilor împăratului, ca rege al 
Ungariei, în acest domeniu. Sprijinul acordat de otomani Jui Gabriel 
Bethlen a fost, însă, insuficient, astfel încât el a fost nevoit să încheie 
o nouă pace cu imperialii, cea de la Bratislava, din 26 decembrie 1626, 
care restabilea vechea situaţie din raporturile babsburgo-transilvă- 
n en e :>a. Reacţia im perialilor la amintita decizie a Porţii a determinat 
cercurile conducătoare otomane să facă eforturi pentru a determina 
Curtea imperială de la Viena să accepte ca, in noul act de reconfirmare 
a păcii de la Zsitvatorok. Transilvania, Moldova şi Ţara Românească 
să fie  recunoscute de către aceasta, în mod explicit, ca aparţinând sis
temului politic otoman. Deşi nu s-a ajuns la un acord în această pro
blemă, încheierea amintitului act, în anul 1627, a semnificat adoptarea 
de către Poarta otomană a poziţiei de neutralitate faţă de Războiul de 
30 de ani, poziţie pe care o va menţine, cu o singură dar scurtă deviere, 
până la sfârşitul conflagraţiei : este vorba, cum se va vedea, de auto
rizarea principelui Transilvaniei, Gheorghe Râkoczy, de a ataca Impe
riul. în anul 1643.

Spaţiul carpato-danubian a constituit, totodată, şi obiectul disputei, 
uneori cu accente deosebit de violente, dintre Polonia şi Imperiul habs
burgic, dispută care s-a menţinut, totuşi, în domeniul diplomaţiei.

După înlăturarea din domnia Ţării Româneşti a lui Mihai Viteazu, 
Polonia şi-a multiplicat eforturile pentru convingerea Curţii imperiale 
asupra drepturilor pe care :le va avea Coroana polonă asupra acestei 
ţări. Argumentul invocai, cu precădere, a fost cci referitor la aportui 
Poloniei la cauza creştină, de vrem e ce; ocupând Ţara Românească, in 
toamna anului 1600. îi împiedicase pe otomani să o includă în impe
riul lor. Prin urmare ,susţineau diplomaţii poloni, între Coroană şi 
Curtea imperială nu exista nici un litigiu real în acest domeniu. Din 
contra, dacă cea din urmă i-ar fi recunoscui celei dintâi dreptul exclu
siv şi perpetuu /de a-i numi pe domnii acelei ţări, s-ar fi realizat un 
nou .echilibru de forţe la Dunărea de Jos, din care ar fi fost exclus 
Imperiul otoman. Din punct de vedere juridic, diplomaţia polonă s-a 
străduit să demonstreze că pretenţiile imperiale asupra Ţării Româ
neşti nu se puteau susţine prin invocarea suzeranităţii Casei de Aus
tria asupra lui Mihai Viteazu. Pentru că, se susţinea că Mihai Vodă 
„nu îl reprezentase în Ţara Românească nici pe padişah şi nici pe cesar, 
ci doar pe sine insuşi, deoarece a jurat credinţă când unuia, când altuia, 
când ambilor în acelaşi timp, din proprie iniţiativă. Mai mult chiar, 
el procedase în acelaşi fe l şi faţă de foştii principi ai Transilvaniei, 
Sigismund Bâthory şi Andrei Bâthory, cărora le-a jurat credinţă fără 
consimţământul lui Rudolf al II-lea  'şi tot fără aprobarea lui atacase 
Polonia pe care intenţiona... să o facă tributară, dar nu Casei de Aus
tria, ci Porţii otomane" 5;. Curia papală, a cărei mediere a fost solici-

M Cf. Maja Depner, op. cit, p. 120, Paul Cernovodeanu, op. cit., p. 19—20.
M Eudoxiu Hurmuzaki. Fragmente. III, jp. 105 şi u rm .; Tahsin Gemil, Ţările  

române in contextul politic internaţional, p. 68 şi nota 154.
57 Veniamin Ciobanu, Curia papală şi problema sferelor de influenţă in spa

ţiu l carpato-danubian in  preajma păcii dc la Zsitvatorok (1602— 1604), în „Româ
nii in istoria universală”, voi. 111. Coordonatori : I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. 
Cristian, Universitatea „Al. 1 Cuza”. Iaşi, 1988. p. 512—513.

i l  — Anuarul de Suceava
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tată de Polonia, a sprijinit, însă, pretenţiile Curţii imperiale, deoarece, 
instalarea controlului Habsburgilor asupra Ţării Româneşti avea valoa
rea consolidării poziţiilor acestora la  gurile Dunării şi, deci, posibili
tăţi sporite pentru a-şi adjudeca victoria im potriva otomanilor, în răz
boiul purtat de L iga Creştină, la care Polonia nu participa. în  acel con
text, instalarea lui Radu Şerban în Ţara Românească şi victoria aces
tuia îm potriva lui Moise Szekely, principele Transilvaniei susţinut, cum 
s-a văzut, de turci, la Braşov, în anul 1603, semnificau intrarea aces
tor ţări sub controlul direct al Casei de Austria. Pus în faţa faptului 
împlinit, Sigismund al IlI-lea , având în vedere şi planurile sale dinas
tice care vizau contractarea unei căsătorii cu una din reprezentantele 
Casei de Austria, precum şi posibilitatea declanşării unui conflict armat 
cu Imperiul otoman, în problema succesiunii la scaunul domnesc al 
Moldovei, a fost nevoit să recunoască preponderenţa habsburgică în 
Ţara Românească, Polonia mulţumindu-se cu controlul asupra Moldovei. 
Se accepta, astfel împăi'ţirea „sferelor de influenţă11 la Dunărea de Jos, 
între cele două puteri, dar „în  varianta propusă de Imperiul habs
burgic 5*

Acest obiectiv, odată realizat, Curtea imperială şi-a continuat efor
turile menite să aducă Polonia în  stare de război cu Imperiul otoman, 
astfel încât ea să poată deveni arbitru între cei doi beligeranţi, şi să-şi 
poată adjudeca, în această calitate, controlul asupra întregului spaţiu 
carpato-danubian. O astfel de posibilitatea a părut a se iv i în anul 1611, 
când Polonia a sprijin it pe Radu Şerban şi Constantin M ovilă  împo
triva principelui Transilvaniei, Gabriel Bâthory. care îl atacase şi îl 
alungase pe cel dintâi din scaunul Ţării Româneşti, cu acordul tacit al 
Porţii otomane 5y. Această atitudine a Poloniei faţă de conflictul izbuc
nit în spaţiul carpato-danubian a trezit, totodată, suspiciunile Curţii de 
la Viena care presupunea că urmărea să-i submineze şi poziţiile din 
Transilvania P®. înlocuirea lui Constantin M ovilă de către Poartă cu 
Ştefan al II-lea  Tomşa adusese, insă, Polonia în pragul unui conflict 
atrmat cu otomanii. De aceea, s-a grăbit să-şi normalizeze raporturile 
cu imperialii, prin renunţai-ea de către cea dintâi la orice ingerinţă în 
problema Transilvaniei şi a Ţării Rom âneştiCl.

în  pofida riva lităţii care guvernau raporturile lor reciproce, impe
ria lii au reuşit să implice Polonia, dacă nu direct într-un conflict cu 
Im periul Otoman, atunci împotriva unuia din protejaţii acestuia din 
spaţiul carpato-danubian, şi anume principele Transilvaniei, Gabriel 
Bethlen, căci, atacul întreprins de pe teritoriul polon de G^org Drugeth 
de Homonna, la 11 noiembrie 1619, l-a obligat pe principe să ridice

68 Ibidem, p. 520 ; vezi şi p. 613 şi urm.
K  Hurmuzaki, Documente, V III, p. 18G ; A. Veress, Documente privitoare la 

istoria Ardealului, M oldovei şi Ţării Româneşti, voi. V II I ,  Acte şi scrisori (1601— 
1613), Bucureşti. 1935, p. 186.

00 I. Moga, La contesa tra Gabriele Bâthory e i Radu Şerban vista del Corte 
di Viena, în „Diplomatarium ltalicum", III , Roma, 1934, p. 87 ; Georg Kraus, Cro
nica Transilvaniei 160S— 1665, Traducere şi studiu introductiv de Gheorghe Duzin- 
chevici şi E. Reus-Mârza, Bucureşti, Editura Academiei, 1965, p. 6, şi urm.

61 Radu Constantinescu, op. cit., p. 248—249, 250—251, 252 ; Al. Ciorănescu, 
op. cit., p. 251.
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asediul V ienei şi să piardă, astfel, o şansă unică de a-i fi scos defin itiv 
pe Habsburgi şi din Ungaria Superioară °-.

Accentuarea deteriorării raporturilor cu Imperiul otoman, datorită 
multiplelor contradicţii de interese în spaţiul extracarpatic, a culminat 
cu campania otomană, condusă, personal, de sultanul Murad a l IV -lea  
împotriva Poloniei, din toamna anului 1633. Cercurile conducătoare 
poloneze au sesizat faptul că adevărata cauză a agresiunii otomane o 
constituia dorinţa Porţii de a înlătura, odată pentru totdeauna, orice 
amestec ;al lor în stabilirea locului celor două ţări extracarpatice, în 
special al Moldovei, în raporturile otomano-polonee3. Victoria otomană 
în noul conflict ar fi însemnat, insă, crearea pentru Poarta otomană a 
posibilităţii exercitării nestingherite a „suzeranităţii sale restrictive** 
asupra oelor două ţări. Iată pentru ce atât domnul de atunci a l  Moldo
vei, Moise Movilă, cât şi cel al Ţării Româneşti, Matei Basarab, au 
încercat să împiedice declanşarea ostilităţilor dar. dacă nu au reuşit, în 
schimb au avut o mare parte de contribuţie la eşuarea expediţiei şi 
să-şi însuşească misiunea de mediere a păcii 0b.

Noul tratat de pace otomano-polon, încheiat in luna octombrie 
1634 consfinţea, însă, încă o dată, preponderenţa otomană în spa
ţiul extracarpatic, Polonia fiind nevoită să renunţe, cel puţin temporar, 
şi doar de nevoie, la orice ingerinţă în statutul .politico-juridic al M ol
dovei şi al Ţării Rom âneştiG7. Ca urmare, Imperiul otoman a putut 
să-şi concentreze eforturile pentru adjudecarea victoriei în războiul cu 
Iranul, iar Polonia să urmărească cu atenţie evoluţia situaţiei interna
ţionale. din nordul şi vestul Europei, pentru a putea interveni în apă
rarea intereselor sale din acele zone fără a scăpa, totuşi, d in  vedere 
spaţiul extracarpatic. Ilustrativ din acest punct de vedere este faptul 
că, în cadrul aşa numitului „pact de fam ilie", incheiat de Vladislaw al 
IV -lea cu împăratul Ferdinand al II-lea, la 16 martie 1637, Hafcsburgii 
se angajau să sprijine Polonia să dobândească, probabil Moldova, în 
cazul unui nou conflict cu Imperiul otoman K'.

O astfel de posibilitate se profila din nou, datorită deselor ş i devas
tatoarelor incursiuni ale cazacilor de sub obedienţa polonă in  terito
riul otom an70. Cum sultanul Murad al IV-lea, angajat în războiul cu 
Iranul, nu a reacţionat violent, cercurile conducătoare poloneze au con

62 Cl. Maja Depner, op. cit., p. 47 ; N. lorga. Studii şi documente, X X  Intro
ducere. p. (X X X V I) — (X X X V II).

13 Ilie  Corfus, Documcntc privind istoria României, p. 137— 138.
1,1 Ibidem, p. 138 ; Tahsin Gemil, Tarile române, p. 80.
121 Ilie  Corfus, op. cil., p. 138— i39, 140— 111, 141— 142, 143— 144. 145—146.
06 Tahsin Gemil, Ţările române, p. 81—84; Mustafa A. Mehmet, op. cit d

160.
67 „...hatmanul vostru a venit cu oaste la hotarele Ţârii Româneşti şi M ol

dovei care fac parte din ţările noastre bine păzite", (s.ns. cf. Mustafa A. Mehmet 
op. cit., p. 160).

81 Cf. Aurel Decei. Istoria Im periului otoman, p. 357 şi urm. ; Tahsin Gemil, 
Ţările române, Wladyslaw Czaplinski, Wladyslaw IV  j ego czasy, Wiedza, Pows- 
zechna, Warszawa, 1972, p. 137 şi urm

Wladyslaw Czaplinski, op. cit., p. 200 şi urm.
70 N. lorga, Studii şi documente cu p riv ire  la istoria românilor, vo i. X X III, 

Acte străine din arhivele Galitiei, vechii Prusii şi Ţărilor de Jos, Bucureşti 1913' 
p. 288 şi 192.
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siderat că se ivise ocazia revigorării politicii lor în zona extracarpatică, 
prunul pas trebuia să-l constituie înlăturarea din domnia Moldovei a 
lui Vasile Lupu, cel oe reprezenta, în planul raporturilor otomano- 
polone, interesele Porţii. Demersurile diplomatice ale Poloniei între
prinse în acest scop la Istambul, nu au dat rezultatul scontat71. Fără 
finalitate au rămas, insă, şi demersurile lui Matei Basarab.. duşman 
declarat a l otomanilor, de a determina Polonia şi imperiul habsburgic 
să declanşeze războiul antiotoman, deoarece prima urmărea să fie  sin
gura beneficiară a eventualelor victorii, iar pe cel de-al doilea era prea 
implicat în Războiul de 30 de ani, pentru a mai începe încă unul cu 
otom an ii72.

în  schimb, Vasile Lupu nu a trecut cu vederea atitudinea ostilă a 
cercurilor conducătoare polone, replicând prompt şi viguros preparatâ- 
velor polone, menite să-l scoată din domnie, fapt ce nu a dus, totuşi la 
un nou conflict otomano-polon, dorit de domn, din cauza atitudinii 
moderate a Porţii, generată şi de intenţia de a-1 înlocui pe principele 
Transilvaniei Gheorghe Râkoczy I cu Ştefan Bethlen 7\ în  schimb, ati
tudinea agresivă a domnului moldav a împiedicat Polonia să reia, 
atunci, politica sa dunăreană. La aceasta a contribuit, totodată, şi dete
riorarea situaţiei interne a Poloniei, cauzată de o puternică răscoală a 
cazacilor zaporojeni, izbucnită în primăvara anului 1637 74. Apoi, inte
resele speciale pe care le aveau Habsburgii şi polonezii în nordul şi 
vestul Europei au făcut imposibilă crearea unei coaliţii antiotomane, 
urmărită cu insistenţă de Matei Basarab. domnul Ţării Româneşti. La 
fe l de puţin interesate s-au dovedit Rusia şi Veneţia, alte două poten
ţiale aliate antiotomane ale ţărilor rom âne7:>. în acele împrejurări, :1a 
13— 22 mai 1640, noul sultan Ibrahim I, succesorul lui Murad al IV-lea, 
decedat la 9 februarie acelaşi an, a reînoil pacea cu Polonia. Noul act 
îi era la fe l de nefavorabil, de vreme ce o obliga, încă o dată, să se 
abţină de la orice amestec în problema statutului politico-juridic al M ol
dovei şi al Ţării Româneşti şi chiar şi al Transilvaniei 7U. W ladislaw al
IV -lea  era interesat, însă, din motive dinastice —  asigurarea succesi
unii fiului său la tronul Poloniei, —  în declanşarea războiului antioto
man, căci i-ar fi  asigurat, credea el, în caz de victorie, scaunul dom
nesc, dacă nu în ambele ţări române, cel puţin în Moldova, ce trebuia 
să constituie în concepţia sa prima „treaptă11 a tronului polon pentru 
fiu l său. Realizarea planurilor sale părea posibilă, datorită reorientării 
politice a lui Vasile Lupu care s-a apropiat de Polonia, apropiere con
sacrată de căsătoria fiicei sale Maria cu vicecancelarul Lituaniei Janusz 
Radziw ill, materializată ce-i drept, cu consimţământul P o r ţ i i77.

71 Ibidem, p. 173 ; pentru alte detalii, Tahsin Gemil, Ţările române, p. 00— 
91 ; P.P. Panaitescu, Călători poloni in  ţările române, Bucureşti, 1930, p. 24—25.

72 P.P. Panaitescu, op. cit., p. 31— 32 ; in luna martie 1636, Matei Basarab a 
trimis prima sa solie lui W ladislaw al IV-lea aflat, atunci, în Lituania, (cf. N. 
lorga Studii şi documente, IV, p. C L X X X I—C LX X X IV ).

Tahsin Gemil, Ţările române, p. 92 ; N. lorga, Studii şi documente, IV, p. 
C LX X X IV . 1

”  W. Czaplinski, op. cit., p. 258 şi urm.
Cf. Tahsin Gemil, Ţările române, p. 101.

76 Mustafa A. Mehmet, op. cit., p. 17 i .
77 Cf. W. Czaplinski, op. cit., p. 354 : Tahsin Gemil, Ţările Române, p. 115.
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Pe de altă parte, Polonia a colaborat, efectiv, cu imperialii, în vede
rea anulării eforturilor lui Gheorghe I Râkoczy de a profita de situaţia 
acestora, în vederea continuării războiului in care intrase, cu asenti
mentul Porţii, în anul 1643. A fla tă  în pragul războiului cu Veneţia, 
pentru stăpânirea insulei Creta, Poarta l-a obligat pe principele transil
vănean să încheie pacea cu Habsburgii, semnată la 22 august 1645 la 
L in z 78.

Aşadar, in prima jumătate a secolului a l X V II-lea , confruntarea 
dintre cei trei mari vecini ai spaţiului geo-politic românesc s-a înche
iat în favoarea otomanilor care au reuşit, treptat, să elim ine pe Habs- 
burgi şi pe polonezi, să-şi reinstaureze „suzeranitatea restrictivă" asu
pra ţărilor române, chiar să-şi extindă zona de influenţă în Ungaria 
Superioară, prin intermediul lui Gheorghe Râkoczy I.

Pacea din Westfalia, încheiată în anul 1648, pe de o parte, şi moar
tea, în acelaşi an, a regelui polon W ladyslaw al IV-lea, cel care a fost 
partizanul unei politici active contra turcilor, pe de alta, au fost eve 
nimentele finale care au consacrat preponderenţa otomană în Carpaţi 
şi la Dunăre, în defavoarea Poloniei şi a imperialilor.

DER P L A T Z  DES RUM ANISCHEN LANDER IN  DEN POLIT1SCHEN PLKNEN 
DER GROSSEN EUROP/USCHEN M ACHTEN (ERSTE HKLFTE DES 17 JH.)

Zusammenfusung

Der Varfasser macht eine Analyse des europaisch-politischen Umfelds der 
ersten Hâlfte des X V I! Jahrhunderts und hebt die Erscheinung einiger neuen 
Begriffe des internationallen Rechls hervor w ie Z. B. die slaatliche Ratio und das 
Prinzip des europaischen Gleichgewichts in den religiosen Feindlichkeiten zwis- 
chen dem Christentum und Islam, die katholische Reform und die Versuche auch 
die Orthodoxie in deren . Kiimpfen anzulocken.

Der zwischen drei grossen hăchte, das ottomanische Reich, Polen und das 
Romisch-Deutsche Reich geographisch gelegene Raum, von Rumănen bewohnt, 
wurde wegwn seiner I«ine in glecher Masse von seinen Nachbarren gemocht.

Diese frends entwickelten starke Unruhen in der rumanischen Gesellschaft, 
die sich rege damit behilflich, den Pliinen ihrer Nachbarren behilflich zu sein 
und dadurch ein Gleichgewicht unter dessen einfliisse zu behalten.

Die Versuche Polens und des Romisch-Deutschen Reichs, die rumanischen 
Laritier von dev ottomanischer Herrschaft zu befrein stiessen sich aber regel- 
măssip an der besonderen Charakter des rumanischen Feudalimus und an dessen 
Autonomiewunsch. den die Ottomanische Aussenpolitik akzeptiert hatte.

7B Tahsin Gemil, Ţările române, p. 117— 118.
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RUINELE UNUI MONUMENT MEDIEVAL NECUNOSCUT : 
BISERICA SATULUI (DISPĂRUT) NEMIRCENI

FLO RIN  H AU, ION MAREŞ

La 10 km sud dc oraşul Suceava ,nu departe de şoseaua spre Făl
ticeni (DN  2) şi la circa 1 km sud-est de actuala biserică a salului Cum
părătura (com. Bosanci), se a flă  un teritoriu numit de localnici „Sălişte'* 
sau „N im ercen i“ . Locul are următoarele coordonate : 47°33' lat. N. şi 
26°17' long. E (Pl. I, fig. I).

Toponimele desemnează astăzi un teren nelocuit, pe suprafaţa căruia 
a existat odinioară un sat menţionat în documentele medievale sub 
forma unuia şi aceleiaşi rădăcini substantivale proprii : Nemerceni, Ne- 
mirceni, Nimercenii, N im ircenii etc.’ . Satul, intre timp dispărut, tre
buie să fi fost amplasat pe malul drept al Pârâului Şomuzul M ic la 
o altitudine medie de 330 m, pe pantele line ale Dealului Ciurii aflat 
în apropiere. Potrivit regionării contemporane a Podişului Su cevei2, 
vatra vechiului sat Nem irceni ocupă un spaţiu de câteva hectare in 
aria subunităţii Podişului Fălticenilor, pe care Şomuzul M ic il drenează 
în zona jumătăţii sale estice.

Cercetările de suprafaţă efectuate cu ani in urmă (prof. Ion Mareş) 
şi indeosebi acelea întreprinse de noi în toamna anului 1995 au prilejuit 
descoperirea în teritoriul amintit a unei cantităţi apreciabile de frag
mente ceramice aparţinând, după opinia noastră, culturii Sântana de 
Mureş precum şi evului mediu românesc din secolele X III. X IV , şi 
X V — X V I I I 3.

Printre descoperirile care au o ferit indicii notabile referitoare la 
unele aspecte specifice habitatului de vârstă medievală reţin atenţia 
cel puţin următoarele : 1) Ruinele unui edificiu eclesiastic. 2) Urmele 
unei locuiri m edievale aflate la circa 30 m  nord de ruinele bisericii.
3) Urmele altei locuiri, de aceeaşi vârstă situate la circa 250 m nord-vest 
de ruinele bisericii (fiind vorba în ambele cazuri, de arii relativ apro
piate se poate presupune că în vechime au aparţinut uneia şi aceleiaşi 
vetre de locuire). Rezultă prin urmare faptul că toponim iile contempo
rane „ Sălişte“ şi „N im ercen iu, corespund în mod fericit realităţilor con

5 Tezaurul toponim ic al României, voi. I, Repertoriul istoric al unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale, 1772— 1988, Bucureşti 1991, p. 777.

'J V. Băcâuanu şi colab. Podişul Moldovei, Bucureşti, 1980, p. 276—277.
a Descoperiri identice pentru acelaşi teritoriu. în : N. Zaharia, M. Petrescu 

Dâmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De la paleolitic până in secolul 
a l X V III-lea , Bucureşti, 1970, p. 304, nr. 208.
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statate în teren, argumentul decisiv priv itor la existenţa vechiului sat 
Nem irceni în această zonă oferindu-ni-1 identificarea a  încă două topo
nime : „Iazul N im ercen i“ şi „Dealul N im e r c e n i lo r ambele desemnând 
atât iazul cât şi dealul situate în  imediată apropiere. Din studiul docu
mentelor care ne-au stat la dispoziţie aveau să se ivească ulterior da
tele care ne-au întărit convingerea po triv it căreia Nem irceniul dispărut,
trebuie localizat aici şi nu în altă parte.

In privinţa vechim ii satului medieval Nemirceni există indicii care 
pot sugera o datare mai timpurie decât aceea oferită  de prima men
ţiune documentară aflată în dreptul anului 1586. N e  referim  în primul 
rând, la cele câteva fragmente ceramice ale căror caracteristici (grosi
mea mare a peretelui, arderea incompletă, adaosul de pietricele cu 
diametrul de 1— 2 mm în pastă, modelarea pe roata cu turaţie scăzută, 
buza vasului puţin evoluată şi faţetată oblic spre exterior) arată vârsta 
timpurie a producerii lor în secolele al X lII-lea , al X lV -lea . (Pl. I, fig .
2— 3). Trebuie adăugat însă şi faptul că, în lipsa unor repere ceramice 
mai numeroase şi totodată mai concludente în ce priveşte cumulul de 
elemente specifice olăriei secolelor invocate mai sus, datarea propusă de 
noi necesită o abordare cât se poate de prudentă.

Tot anterioară menţiunii documentare ni se pare de asemenea şi 
încadrarea cronologică a altor fragmente ceramice recoltate în zona rui
nelor bisericii, întrucât caracteristicile lor cer o plasare în lim itele seco
lului al XV -lea, v iz ib ile fiind : arderea oxidantă completă, modelarea 
pe roata cu turaţie rapidă, pasta bine frământată şi lipsită de adaosuri 
grosiere, profilu l evoluat a! buzelor de vas. urmele de smalţ de culoare 
verde. în fine, decoraţia in re lie f a  unui fragment de cahlă de aseme
nea smălţuit verde''1. (P l. II. fig. 1— 6 : Pl. IV . fig . 1— 3).

Aceste câteva consideraţii prelim inare au desigur menirea de a 
sugera faptul că şi în cazul vechimii satului Nemirceni poate funcţiona 
regula antedatării sale, în raport cu cea oferită de menţiunea documen
tară. De altfel, gradul ridicat de probabilitate al acestei supoziţii a 
sporit şi mai mult. de îndată ce ne-am aflat în fata unui document 
emis la Suceava in anii domniei lui Ilias fiu l lui Alexandru cel Bun, 
in care mărturiei mai multor boieri ai sfatului domnesc îi este adău
gată si ....credinţa panului Nem ircă11 5. Documentul datează din 24 iunie
1436 fiind cel dintâi din suita mai lungă, a tuturor acelora care îl arată 
pe Nemirca C iortorischifi făcând act de prezentă in rândul marilor boieri 
"ii sfatului domnesc, din vremea lui Alexandru cel B u n 7 şi până în anul 
14398. Am  fi şovăit probabil să facem o apropiere de domeniul certi
tudinii. intre numele Nemircă şi toponimul Nemirceni, dacă un a lt do
cument din aceeaşi nerioadă. anume 1 9augu.st 1437, nu ne-ar f i  o ferit
indiciul necesar : .... ii dăm şi ii întărim  ceea ce este ocina lui (Nemirca
Ciortorischi —  n.ns.) in ţara noastră Moldova un sat pe Prut NEM IR -

4. Datarea acestui fragment a devenit sigură in momentul in care am dispus 
de confirmarea eolegei noastre Victoria Paraschiva Batariuc căreia îi aducem mul
ţumirile noastre şi cu acest prilej.

r' Gh. Ghibănescu, Ispisoace ?i zapisc, voi. I, partea I. p. 12, nr. 14. 
u D.R.H., A. Moldova, voi. I. p. 242—244, nr. 173.
1 Idem.
x Al. Gonţa, Documente privind istoria României, A. Moldova, Indicele nu

m erelor de persoane, (Ed. I. Caproşu),. Bucureşti, 1995, p. 507, Nemirca Ciortorischi.
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CEANI...“  Aceasta preţioasă inform aţie susţine atât presupunerea că 
săliştea Nem irceni din zilele noastre reprezintă urma a ceea ce va fi 
fost satul de odinioară, cel puţin în prim ele decenii ale secolului al
XV-lea, cât şi posibilitatea ca toponimul Nemirceni să-şi f i  avut ori
ginea în antroponimul Nemirca purtat de boierul Ciortorischi in vremea 
lui Alexandru cel Bun şi a urmaşilor săi, Iliaş şi Ştefan.

f*

La aproxim ativ 100 m sud-vest de Iazul Nimerceni. care este fără 
îndoială o amenajare hidrotehnică contemporană se a flă  ruinele unei 
biserici de piatră care a aparţinut in mod cert, comunităţii confesionale 
a locuitorilor satului dispărut Nimerceni. Ruinele se prezintă astăzi, în 
forma neregulată a unei ridicături de pământ care domină orizontala 
locului cu o înălţime relativă de 2 m 10. Fiind acoperită de vegetaţie 
ierboasă şi arbuşti (Pl. III, fig. 1). această m ovilă de formă aproxim ativ 
eliptică (a cărei lungime pe ax este de circa 15 m). păstrează câteva 
indicii care ne-au permis cu uşurinţă, identificarea elementelor de struc
tură specifice unui edificiu eclesiastic : 1) E levaţia absidei altarului, de 
formă semicirculară, situată în partea de est a complexului de ruine 
(acest tronson de elevaţie nederanjat are momentan o înălţime de circa 
1.0 m). 2) Părţi din elevaţia peretelui nordic al vechiului monument, 
ieşite la zi din loc in loc. de sub valul de pământ rezultat în urma răzui- 
r ii mecanice a  terenului. 3) Blocuri de grezie făţuite păstrate fragmen
tar. care vor fi făcut parte din categoria elementelor de ancadrament 
ale uşilor şi ferestrelor. 4) Tre i pietre de mormânt confecţionate din 
grezie de d iferite durităţi ornamentate în aria câmpului central cu mo
tive florale de epocă, toate păstrând inclusiv, chenarul scris cu litere 
ch irilice (Pl. Ifl. fig. 2— 5). Poziţia în care au fost găsite aceste pietre 
de mormânt este neîndoielnic secundară, două dintre e le  situându-se 
în afara urmelor perimetrului zidit al pereţilor bisericii, iar a treia, 
împinsă tocmai in vârful m ovilei prin răzuirea mecanică a terenului. 
In timpul derulării acestei nefericite operaţiuni s-a petrecut din păcate, 
ruperea în două a uneia dintre pietrele găsite la faţa locului şi muti
larea a lte ia  pe aproxim ativ o cincime din aria e i decorată şi scrisă 
(Pl. III. fig. 4). Starea de conservare a ruinelor şi vestigiilor descoperite 
este intrutotul critică, atât pietrele de mormânt cât şi părţile de ele
vaţie descrise suportând acţiunea necruţătoare a factorilor de distrugere 
naturali şi deopotrivă antropici.

Pe parcursul succintei documentări care a precedat redactarea aces
tui studiu (dedicat doar faptului de a semnala descoperirea ruinelor 
bisericii) nu au apărut informaţii referitoare la data şi cauzele care au 
marcat abandonarea şi ruinarea acestui edificiu, astfel încât, numai 
tradiţia orală —  păstrată până în zile le noastre —  oferă vagi repere în

9 Vezi nota 6.

10 Cu mai bine de două decenii in urmă febra atragerii cu orice preţ in cir
cuitul agricol a tuturor suprafeţelor de teren disponibile, a determinat încercarea 
răzuirii mecanice a acestor ruine, oprită totuşi în momentul în care in lama bul
dozerului s-au ivit pietre de mormânt şi oase omeneşti.
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dezlegarea acestei probleme P e  de altă parte, răsfoind documentele 
care ne-au stat Ia îndemână, de asemenea nu am putut găsi vreo infor
maţie care să notifice data ridicării acestei biserici. Ca atare, în cele 
ce urmează, vom prezenta câteva date de inteers istoric culese din 
colecţiile româneşti de documente medievale.

Prima menţiune documentară a fostului sat Nem irceni datează din 
17 august 1586 când vornicul de ocol de la Suceava, Albaş, dispune din 
poruncă domnească adunarea unor „...oameni buni şi bătrâni din târg 
de la Suceava şi din ocolul de prinprejur" cu scopul de a soluţiona pri
cina ivită  între „...rugătorii călugări de la sfânta mănăstire Slatina" şi 
cei vinovaţi de încălcarea hotarului posesiunii lor, satul (şi acesta între 
timp dispărut) Borhineşti 1-\ Intre cei chemaţi a depune mărturie figu
rează şi ,,pan Evloghie din Nemirceni*1, boier probabil înstărit '3, p ro
prietar al unei părţi a satului, la această dată alături de fratele său 
Toader (din fam ilia Septilici ?) care stăpânea şi el o parte K. Relevant 
este după opinia noastră, faptul că la sfârşitul secolului al X V I-lea  şi 
începutul secolului al X V II-lea . satul Nemirceni nu mai făcea parte din 
ocolul oraşului Suceava cum pare să fi fost în perioada anterioară lfl, 
procesul de destrămare al acestui ocol culminând în secolul a l X V II- lea  ,fi. 
Că lucrurile au stat aşa şi nu altfel, o demonstrează şi documentul din 
28 ianuarie 1609 prin caro „Toader. fiul Agathoniei, fratele lui Evloghie 
din Nem em iceni de pre Şomuz din Ţ I N U T U L  SU C EV1I“ (sin. ns.) vinde 
o optime de sat („...a patra parte de giumătate“ ) fratelui său (şi al lui 
Evloghie ? —  n.ns.) Vasile Şaptilici „...şi giupânesii sale Tofana şi fic io
rilor săi“ Acest document este totodată şi primul dintre cele care fac 
referire la Nemirceniul de odinioară precizând unele detalii. Astfel, din 
textul acestui zapis reiese faptul că în vecinătatea imediată a vetrei 
satului pe Şomuz se aflau : „...un heleşteu din gios“ şi „un heleşteu din 
sus“ , precum şi (cel puţin) o moară w. Adăugăm acestor informaţii şi 
observaţia noastră potrivit căreia, la aproxim ativ 1.3 km aval de ba
rajul de arocament al Iazului Nimerceni contemporan se află rămăşi
ţele încă vizib ile ale altui baraj, acum nu mai înalt de 1,5 m. Acest 
baraj devenit probabil de multă vrem e nefuncţional, lim itează intre 
yersanţii puţin abrupţi ai dealurilor Ractivanul şi Nimerceni, aria col- 
matată a unui iaz mai vechi care poate fi foarte bine. acel „heleşteu din 
gios“ menţionat în document, dacă admitem că viteza de colmatare 
specifică zonei cursurilor superioare ale pâraielor cu debit mic (i.e. 
Şomuzul Mic) a fost şi a rămas relativ scăzută.

"  Biserica ar fi fost părăsită .,pe timpuri*, in urma unei tragedii petrecute 
Iarna, când apele iazului din apropiere ar fi inghiţit grupul de nuntaşi ieşiţi de 
ta cununie care se grăbea să ajungă 1* destinaţie,traversând Şomuzul pe oglinda 
îngheţată a lacului.

** Suceava. File de istoric. Documente privitoare la istoria oraşului (1388— 
1918), voi, I, Bucureşti, 1989, p. 198, nr. 75.

,a Intr-un document din 8 iunie 1590, Evloghie plăteşte o datorie a fratelui
său Isacio reprezentând ...  1 bo: şi un cal şi 2 vaci cu viţii şi 10 taleri* — in :
Suceava. F ile de istorie..., p. 200, nr. 77.

14. Gh. Ghibănescu, Surate şi izvoade, X X II. p. 118— 119, nr. 1271.
15 Emil I. Emandi. in : Suceava. IV . 1977. p. 123 (a se vedea şi harta de la 

p. 128).
111 Ibidem.
17 Suceava. F ile dc istorie..., p. 230. nr. 92.
18 Idem.
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încercarea noastră de a găsi un reper documentar care să confirme 
poziţia vetrei salului Nem irceni (şi a bisericii acestuia), pe malul drept 
al Somuzului Mic, a găsit suport în cele din urmă în textul unui zapis 
din 2 octombrie 1625, prin care Dumitraşco fiu lui Evloghie vinde 
„...ace a tria partea din hăleşteul mai sus numit“ care se afla „pre 
Şimuz pe lângă vatra satului Nem em icenii de cătră apus“ ’9. Deşi fo r
mularea este uşor derutantă, pledează pentru supoziţia noastră nu nu
mai faptul că pe malul drept (apusean) al Somuzului M ic au fost culese 
numeroasele fragmente ceramice deja menţionate, ci şi textul unui alt 
document, din 1730, prin care fostul m itropolit a l M oldovei, Gheorghie, 
dăruieşte instituţiei în fruntea căreia a păstorit până atunci „...anume 
N im ercinii cu biserică de piatră şi cu temelie şi cu pivniţă de piatră" * .  
Sunt aici limpede menţionate atât satul, despre care tocmai am aflat că 
era situat „cătră apus" de Şomuz, cât şi biserica de piatră", despre rui
nele căreia nu poate exista nici un dubiu că s-ar putea a fla  în altă parte 
decât acolo unde cercetarea noastră le-a descoperit.

Existenţa satului medieval Nemirceni este atestată explicit în docu
mente cu o oarecare continuitate, între anii 1586 şi 1667, fie  d irec t2', 
ca sat ori parte de sat, fie indirect prin menţionarea unor locuitori 
(proprietari şi megieşi ai satului) convocaţi după obiceiul vrem ii, ca 
martori la întocmirea actelor de vânzarc-cumpărare. Intr-unul din aceste 
documente se află un indiciu sem nificativ în ce priveşte biserica satu
lui, întrucât printre martorii trecuţi în zapisul de la 30 aprilie 1604 
iscăleşte şi „popa Ilie  dc la Nem erniceni11 23 Indirect deci, această in for
maţie poate f i  socotită drept cea mai timpurie atestare a bisericii vechiu
lui sat. A  doua şi din neferirire ultima atestare a aceluiaşi monument, 
însă mult mai explicit, este cea în tre timp semnalată mai sus. în dreptul 
anului 1730. Din ea se poate deduce fără echivoc faptul că biserica era 
....de piatră41 v'. Nu putem şti deocamdată cât do veche este această cti
torie şi nici dacă actualul monument ruinat nu stă cumva pe locul al
tuia mai timpuriu. Confirmarea sau infirmarea acestei supoziţii nu poate 
fi însă altfel, rezolvată, decât prin cercetări arheologice sistematice, 
odată mai mult necesare, din pricina unui document dc la sfârşitul se
colului al XV I-lea , care oferă informaţia că salul şi curţile lui Şeptilici 
hatmanul (de la Nemirceni —  n. n.s) au fost zălogite lui Eremia M ovilă 
vo rn ic25. Urme ale acestor curţi ar putea fi fragmentele de cărămidă, 
mortar şi piatră sfărâmată, semnalate nouă de localnici ,intr-un terito

,1!1 Ţ. Balan. Documcntc Bucovineni’, voi. II. Cernăuţi, 1934, p. 82—83. nr. 34.
'-'w C-tin Erbiceanu. Istoria. M itropolie i Moldovei şi Sucevci şi a Catedralei M i

tropolitane din Iaşi, Bucureşti 1888, p. 12. nr. X IV . sub titlul : .,1730. Dăruiri făcute 
Mitropoliei de către Gheorghie Metropolitu! Moldovei. Smeritul Gheorghie M itro
polit Moldovei".

2> D.I.R., A, Moldova, X V II, voi. I. p. 143, nr. 205 şi p. 255—256, nr. 341 : Gh. 
Ghibănescu, Surate..., X X IV , p. 116— 117. nr. 104 ; D.H.H., A. Moldova, voi. X IX . 
p.,317. nr. 230 : Rev. Ion  ATcculce, fasc. III, 1S23. p. 110— 111, nr. I-X X X V .

-  Suceava. F ile de istoric..., p. 198. nr. 75 şi p. 200, nr. 77 ; Catalogul docu
mentelor moldoveneşti. Bucureşti, 1959, voi. II, p. 251, nr. 1198 (rezumat) şi Idem, 
Supliment I, Bucureşti, 1975. p. 769 (rezumat).

3  D.I.R., Moldova, X V II, voi. I. p. 143. nr. 205.
31 C-tin Erbiceanu, op. cit.
'a  Cf. N. Stoicescu, Repertoriul b ibliografic al localităţilor şi monumentelor 

medievale din Moldova, Bucureşti, 197-1, p. 603.
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riu a fla t la circa 350 m sud-vest de ruinele bisericii, pe un mic promo-
toriu al Dealului Ciurii.

U ltim ele informaţii notabile despre satul Nemirceni provin din do
cumentele redaclarc in anii 1728 şi 3731. In anul 1728, cu prilejul toc
melii dintre Ilie  Şeptilici şi Negoiţă Ciudin II comis, prin care cel dintâi 
vinde celui de-al doilea „...jumătate dc sat Nimerceni... la Şomuzul M ic 
cu heleşteu in Şomuz cu loc de prisacă... cu sălişte şi cu pădure11 apare 
pentru prima oară menţiunea referitoare la existenţa unei sălişti în 
hotarul Nimercenilor. Poate fi acest document mărturia începutului dc- 
populării satului şi a ruinării bisericii? Prudent.se poate presupune că da, 
având ca repere câteva amănunte sugerate de cuprinsul aceloraşi do
cumente. Mai întâi, faptul că acest Ilie Şeplili rupe tradiţia conservării 
domeniului Nemirceni în proprietatea membrilor familiei, înstrăinând 
(nu se ştie exact când), o jumătate (?) Silionesii 27, altă jumătate lu i N e- 
goiţă Ciudin (cum s-a văzut) şi un sfert mitropolitului Antonie, la 30 mai 
1731 28. La această dată. posesiunea fam iliei Şeptilici asupra satului N e
mirceni pare să fi încetat în întregime. Mai apoi. apare destul dc sus
pect faptul că in actul de donaţie al mitropolitului Gheorghie, din 1730, 
venerabilul prelat deşi descrie (fie  şi sumar) biserica, nu oferă nici un 
indiciu despre hramul acesteia. Cu greu ne putem imagina cum o bise
rică încă de pe atunci seculară, necropolă a familiei Şeptilici putea 
trecere neobservată pe dinaintea evlaviei caracteristice unui înalt pă
rinte, în  ce priveşte hramul consacrării ei. In consecinţă, fără sâ cunoaş
tem m otivele reale ale ruinării monumentului ,nu este exclus ca depo- 
pularca satului să fi fost provocată tocmai din această pricină. Poate că 
gestul m itropolitului Gheorghie, anume acela de a cumpăra şi apoi dărui 
Nimerceniul m itropoliei, a avut şi intenţia de a găsi acelei biserici un 
ocrotitor ,capabil să o consolideze şi astfel să-i prelungească existenţa ao. 
Se pare că aceasta nu s-a mai putut petrece, întrucât actele Comisiei 
Aulice de Hotărnicie din 4 mar*ie 1782. înregistrează Nimerceniul nu ca 
fiind sat ci „moşie". E greu dc presupus că vatra satului îşi va fi putut 
menţine continuitatea mai ales după 1775. când instalarea „cordunului“ 
habsburgic a traversat Hotarul N im ercenilor (indiciu al slabei populari?) 
in zona sa m ijlo c ie31, documente mai târzii menţionându-1 atât la  nord 
cât şi la sud de graniţa impusă de austrieci M o ldove i32.

Fără îndoială, cercetarea sistematică a acestui complex ar putea oferi 
şi alte informaţii interesante, care odată adăugate rezultatelor unui mai 
amplu efort, de documentare ar putea împlini problematica unui studiu 
pe care prin notele de faţă îl putem considera abia început.

■* T. Balan, op. cit., voi. IV , p. 82, nr. 56.
37 C-tin Erbiceanu, op. cit.
a  T. Balan. op. cit., voi. IV , p. 82, nr. 56.
29 Potrivit descifrării parţiale a inscripţiilor de pe pietrele de mormânt.
:!0 Poziţia bisericii este surprinzător de apropiată de firul văii Somuzului, până 

Ia care o despărţea o distanţă foarte redusă în comparaţie cu gradul acccntuat de
înclinare al versantului.

Tezaurul toponim ic al României, Moldova, voi. I. partea I, p. 777.
32 Din tezaurul documentar sucevean, Bucureşti, 1983, p. 520. nr. 1502 şi p. 527, 

nr. 1631 ; T. Balan, Documente Bucovinene. voi. IV. pl. 138, nr. 99.



Les ruines d’un monument medieval inconnu : l ’<§glise du village 
(dispăru) de Nemirceni

Resume

Les auteurs nous presentent les resultats d ’une recherches de sur face effec- 
tuee en 1905 sur un territorie situe â 10 km de Suceava, dans la zone design6e par 
le toponyme „Sălişte" qui se trouve sur lc cours supârieur du ruisseau Şomuzul Mic 
pres du lac Nimerceni et. de la colline de Nimerceni. O y. offere les coordonnees 
geographiques du lieu ainsi que des donnees sur lc decouverte des ruines d’un edi
fice eccl<5siastique datant, problement, du X V Il-e  siecle au- plus trad. Sur la base 
d’informationâ' recueiilies des sorces documentaires, l’6tudre pi'esente aussi quelques 
considerations concernant 1'origiRine du toponyme ..Nemirceni", l:existence et Ia 
configuration du xillage medieval de Nemirceni entre 1586— 1783, les causes qui 
avaient conduit â la ruine de l’6glise et, en meme temps, ă la disparition du village, 
â la fin du X V III-e  siecle et au dGbut du X lX -e  siGcle.

Planşa I
1 . —  amplasarea satului dispărut Nimerceni : 2. 3 — fragmente ceramice clin 

secolele X I I I— X IV  descoperite în perimetrul satului dispărui Nimerceni.
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4

i o r Planşa II
~  f'aem onte ceramice din secolul X V  descoperite în perimetrul satului

dispărut Nimerceni.
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Planşa III
1, ruinele bisericii din satul dispărut Nimerceni : 2—5 Iragmente de pietre, 

funerare găsite in jurul bisericii din salul Nimerceni.
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Planşa IV
3 fragmente ceramice din secolul JCV ; 2, fragment ide Cahlă, descoperite 

in perimetrul satului dispărut Nimerceni.

6

DIFUZAREA CUNOŞTINŢELOR DE ISTORIE UNIVERSALĂ 
IN BUCOVINA INTRE AN II 1775— 1914

M IR E LA  ŞE RB AN

INTRODUCERE

Analizarea istoriografiei consacrată problemelor de istorie univer
sală şi realizate pe teritoriul Bucovinei pe timpul stăpânirii austriece 
poate fi percepută mult mai bine, dacă cu acest prilej sunt tratate şi 
m ijloacele de răspândire a realizărilor d iferite lor personalităţi autoh
tone şi străine în cercuri cât mai largi de cititori. P e  această cale ne 
putem da seama în ce măsură aceste scrieri istorice au avut audienţă 
la un public mai larg sau mai restrâns, în ce împrejurări, pe ce căi şi 
sub ce formă şi, în fine, cum s-au implicat acestea în, viaţa socială din 
acea vrem e ‘ . Cu priv ire la abordarea acestei teme, credem că este ne
cesar de arătat, de la început, că un astfel de studiu nu a mai fost tratat 
până acum, ceea ce ne perm ite să afirmăm că el ai’e un caracter o r ig in a l2.

Pe lângă acest avantaj menit să contribuie la îmbogăţirea istorio
grafie i româneşti, cu încă o lucrare, au apărut pe parcursul elaborării 
ei numeroase dezavantaje însoţite de tot atâtea dificultăţi, care ne-au 
solicitat mult mai mult timp şi eforturi pentru înlăturarea lor parţial 
sau total, în comparaţie cu munca în cadrul stagiului de pregătire a 
doctoratului, desfăşurată la elaborarea precedentelor referate. Aşa de 
exemplu, o mare dificultate a fost faptul că materialul publicat şi 
inedit se află răspândit în numeroase fonduri prin biblioteci şi arhive, 
în d iferite localităţi din ţară 3. O alta, că multe din lucrările de istorie 
analizate, ca de exemplu manualele şcolare şi m onografiile menţionate 
în cataloagele elaborate în secolul trecut nu mai există în bibliotecile

1 Vasile Cristian, Contribuţia istoriografiei la pregătirea ideologică a revolu 
ţie i române de la 1848, Bucureşti 1985, p. 111— 170 ; cap. III, Acţiunea de popu
larizare a cunoştinţelor istorice.

2 A  se vedea recentele monografii consacrate istoriei Bucovinei : Ion Nistor, 
Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, 454 p. ; Mihai Iacobescu, D in  istoria Bucovinei, 
voi. I (1114— 1862). De la administraţia m ilitară la autonomia provincială, Bucu
reşti, 1993, 550 p.

-1 La Suceava : Biblioteca Universităţii „Ştefan cel M are“ ; Biblioteca Muzeu
lui Bucovinei; Casa memorială „Simion Florea Marian" ; Biblioteca Arhivelor Sta
tului ; Biblioteca liceului „Ştefan cel Mare“ ; La B ucureşti: Biblioteca Academiei 
Române ; Biblioteca Naţională ; Biblioteca Arhivelor CenUale ale Statului ; La Ia ş i: 
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu".
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din România'*. Aceaşi problemă priveşte şi periodicele româneşti şi
străine, care au apărut în Bucovina în acea vreme, dar care, în prezent,
se păstrează în colecţii descompletate în d iferite biblioteci din Suceava, 
Bucureşti şi Iaşi •'*.

C A ILE  DE D II-U ZARE A  C U NO ŞTINŢELO R 
DE ISTO RIE  U N IV E R SA LA

Pe baza materialului documentar investigat în biblioteci şi arhive, 
destul de variat din punctul de vedere al form ei şi conţinutului, am 
considerat că difuzarea cunoştinţelor de istorie universală în Bucovina 
în timpul stăpânirii austriece s-a putut face prin :

1. Lucrările de istorie cu caracter monografic şi de sinteză ;
2. Studiile şi articolele apărute în publicaţiile periodice :
3. Procesul de învăţământ.
1. în perioada istorică cercetată, lucrările de istorie cu caracter 

monografic şi de sinteză scrise în limba română au circulat până la 
m ijlocul secolului X IX  în manuscris, primele care au văzut lumina 
tiparului datând de la sfârşitul aceluiaşi secol. Acestea nu numai că 
erau în număr relativ redus ca titluri şi ca număr de exemplare, dar, 
ţinând seanţa de dificu ltăţile care însoţeau redactarea şi copierea lor, 
au fost accesibile unui număr restrâns de cointeresaţi. Literatura isto
rică consacrată acestei probleme atestă faptul că în acea vrem e au avut 
audienţă în mediile rural şi urban poemele homerice lliada şi Odiseea, 
care ilustrau momente din viaţa cotidiană a societăţii greceşti antice, 
ca şi o altă lucrare, intitulată Viaţa lu i A lexandru cel Mare, cunoscută 
şi sub numele de Alexandria  în ceea ce priveşte alte lucrări, prin 
intermediul cărora se puteau cunoaşte unele momente din istoria mo
dernă universală, acestea făceau parte din opera istorică a lui Voltaii'e, 
cu titlul Viaţa lu i P e tru  cel M are  şi Istoria lu i Carol al X ll- le a , cea 
de a doua fiind tradusă de cărturarul Gherasim Clipa din V icovul de 
Sus. Tot el a tradus din limba germană, în anii 1795— 1800, o istorie 
a descoperirii A m eric ii (D ie Entdeckung von Amerika, Hamburg, 1780,
3 voi.), aparţinând lui I. Ii. Kampe

'■ Cataloage de biblioteci şcolare în „Jahresbericht des gr. or. Obergymnasiums"
din Suceava, anii 1898/1900 ; „Jahresbericht der k. k. griechisch-orientalisch Ober-
schule" din Cernăuţi, anii 1897/1898.

9 "Arch iv fiir oesterreichische Geschichte", Wien, (mai departe AOG) : “Bu-
kowiner Revue", Czernowitz, (B R ); "Deutsche Oesterreichische", Wien (D O ); 
“Jahrbuch des Bukowiner Landesmuseums". Czernowitz iJBLM ) ; “Mitteilungen 
der K. K. Zentralkommission fiir Kunst und historische Demkmale", Wien, 
(M KHD) ; “ Programm des gr.-ort. Ober Gymnasiuni; in Suczawa", • PG O G ); „Ro- 
manische Revue", Wien. (R R.) : „W iener Zeitung". (W Z) : „Zeiischrift des Vereins 
zur Volkskunde*1, Berlin (ZVK.) ; „Deşteptarea", Cernăuţi. (D), 1893— 1904 ; „Calen
darul pentru Bucovina", Cernăuţi (CB), 1841— 1873 : „Foaea Societăţii pentru lite
ratură şi cultură română in Bucovina", Cernăuţi, J8H5— 18(>!i (F S R B ); ..Junimea li
terară", Suceava, 1904— 1914 (JL).

6 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 80 ; Mihai Iacobescu, Din 
istoria Bucovinei, voi. I. 1774— 1862, Bucureşti. 1993. p. 320 ; N. Cartojan, Alexandria 
in literatura românească. Bucureşti. 1922.

7 Ion Nistor. O traducere din Voltaire in arhiva mănăstirii Putna, în „Ju
nimea literară", Cernăuţi, 1—3/1929 ; Mihai Iacobescu, op. cit., p. 277 ; vezi B iblio
teca Academiei Române ms. 40 şi Biblioteca Centrală Universitară ..Mihai Emines-
cu" Iaşi, ms. IV  '17 cuprinde voi. 2 (1795), Istoria popoarelor aborigene, cucerirea
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P e  lângă aceste lucrări cu caracter monografic, a mai fost difu
zată tot în manuscris în limba română şi o sinteză de istorie universală 
(Universalh istorie)8. Deşi această inform aţie a intrat în istoriografia 
românească încă de acum opt decenii (în 1916) 9 şi apoi a fost prelu
crată şi de a lte publicaţii taîe quale, mult timp nu s-a ştiut mai nim ic 
despre titlul şi autorul ei, despre locul şi anul apariţiei. Totuşi, urmărind 
îndeaproape această problemă, am aflat numele autorului răsfoind un 
periodic tipărit la Cernăuţi în limba română în prima jumătate a se
colului al X lX -lea  şi aflat în Biblioteca Academiei Române. N e referim  
la Calendarul pentru Bucovina, apărut în grija  înaltului prelat de mai 
târziu, Silvestru Morariu Andreevici (1818— 1895), care, în exemplarul 
din anul 1846, publica o m icromonografie intitulată Bucovina, după 
părerea noastră cea mai veche m onografie  de acest fe l tipărită în limba 
română. în contextul acestei lucrări autorul arată că a folosit ca izvoare 
istorice, printre altele, istoria lu i Gebhardi. Ulterior, tot la Biblioteca 
Academ iei Române din Bucureşti am aflat un volum din această istorie, 
intitulată Allegem eine W eltgeschichte, apărută la Bruene în 1788 în 
câteva zeci de volume. Silvestru Morariu Andreevic i a folosit atunci 
vel. 57, care cuprindea istoria Moldovei, a Valachiei şi a Bulgariei. 
Autorul acestei istorii universale era L. A . Gebhardi (1725— 1802), pro
fesor la Ritterakademia din Gottingen. Este d ific il de afirmat cu pre
cizie dacă Silvestru Morariu Andreevici a folosit lucrarea lu i Gebhardi 
în original sau în traducere. Din fericire, la Biblioteca Academ iei Ro
mâne din Bucureşti se păstrează şi o traducere în limba română a 
acestui volum  57, făcută în 1808 de Ioan Nemişescul, slujbaş la Vistieria 
Moldovei, la îndemnul şi cu sprijinul material al fostului mare clucer
Iordache Ilis c h iI0.

După concluziile specialiştilor, traducerea voi. 57 din istoria uni
versală a lui L. A. Gebhardi s-a făcut la Iaşi, unde a şi fost copiată. 
Credem că acest text a circulat nu numai în Moldova, dar şi în Bu
covina, pe atunci sub stăpânirea austriacă, iar Silvestru Morariu A n 
dreevici a utilizat-o pentru inform aţiile privind întemeierea M oldovei de 
către Dragoş din Maramureş ,I.

Lucrările de istorie cu caracter monografic şi de sinteză au circulat 
nu numai în manuscris in limba română, dar şi tipărite  în lim bile 
română şi germană. Prezenţa tipăriturilor de istorie universală în limba 
germană a fost facilitată de hotărârea Consiliului A u lic din Viena de

Perului, Braziliei, Canadei : voi. I (1800) conţine : Expediţia lui Columb, coloniză
rile insulelor din marca Caraibelor, Mexic şi Panama. In Introducere, traducăto
rul afirmă că „istoria Americăi este adunată din deosebite cărţi a celor mai 
vrednice de credinţă istorici", vezi P. Cernovodeanu, Preoccupations en inatiire  
d’histoire universelle dans l'historioyraphie roumaine aux X V II  el X V I I I  si&cle 
( I I I ) ,  în „Revue Roumaine d’Histoire", 4/1973, p- 637—056.

H Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 80, Mihai Iacobescu, op. c i t ,
p. 320.

'' Ion Nistor, Un capitol din viaţa culturală a rom ânilor din Bucovina 1774— 
1X57, Bucureşti, 1916, p. 33 : idem. Românii şi rutenii in Bucovina, studiu istoric şi
statistic, Bucureşti, 1915, p. 175.

10 Biblioteca Academiei Române, secţia mss, Mss. 2866 f. I— 163, Istoria Va
lachiei, mss. 2867 1'. 1— 141, Istoria Moldovei, p. 142— 199, Istoria Bulgariei, vezi 
şi P. Cernovodeanu, op. cit., în „Revue Roumaine d’Histoire“ , 4/1973, 637—656.

11 Mirela Şerban, Prima monografie în  limba română privind Bucovina 1846, 
în Suceava X X I, 1995, p. 204—212.
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a se introduce în administraţia din Bucovina, după 1775, limba germană 
ca limbă oficială. La început, timp de peste un deceniu, actele oficia le 
au fost scrise în limba română. Tot aşa, o seamă de legiu iri austriece 
au fost traduse în limba română şi difuzate în sute de exemplare pentru 
a f i  respectate de populaţia autohtonă, formată în m ajoritate de români 
(peste 70% în 1775). După 1786, când Bucovina a fost integrată pro
vinciei Galiţia in calitate de Cerc administrativ (Kreisamt), actele o fi
ciale, sub forma unor fo i volante, au fost tipărite bilingv, în germană 
şi română. Ele se refereau la raporturile dintre stăpânii de pământ şi 
ţărani, dreptul de succesiune, plata unor biruri, circulaţia monetară,
tariful vamal etc. U lterior, limba germană a devenit limbă oficială 
în Bucovina.

Cât priveşte cărţile de istorie universală tipărite în  limba română, 
acestea proveneau în număr mare din tipografiile de la Buda şi. din 
Bucureşti, conduse succesiv de Zaharia Carcalechi (1787— 1856), editor 
şi tipograf de periodice şi multe calendare şi almanahuri ,:J. Din cer
cetările făcute asupra lor rezultă că ele cuprindeau informaţii bogate des
pre personalitatea unor oameni politici din societatea greacă şi romană an
tică, <lespre campania din Rusia a armatei franceze din 1812 condusă de 
Napoleon Bonaparte, despre unele probleme social-economice şi politice 
din Imperiul habsburgic apărute la începutul secolului al X lX -lea  M.

O categorie cu totul deosebită de cărţi de istorie universală în limba 
română proveneau din Principatele române, mai târziu România. Ele 
erau sinteze de istorie universală, culegeri de izvoare narative din anti
chitatea romană, dar şi m onografii privind istoria Romei antice, a 
Imperiului otoman, a Imperiului ţarist şi a  campaniilor armatei ruse 
şi otomane desfăşurate în secolul al X V III- lea  şi la începutul secolului 
al X lX -lea  pe teritoriu l M oldovei şi Ţării Româneşti. Unele din aceste 
lucrări erau traduceri din lim bile latină, franceză şi rusă. Erau totuşi 
şi unele lucrări orig inale, cum ar fi cea semnată de istoricul român
A. D. Xenopol l5. Toate aceste lucrări mai înainte menţionate se aflau

n  Biblioteca Academiei Române, secţia manuscrise, Foi volante : vezi şi Al.
T. Dumitrescu, Foi volante la colecţia  Academiei Române, 1642— 1866, Bucu
reşti, 1911.

1:1 De exemplu : „Calendar pe anul de la Hristos", Buda, 1808, 1817 ; Alm a
nahul Statului în Principatul a toată Ţara Românească", Buda, Bucureşti, 1836— 
1858 ; „Calendarul româncsc", Bucureşti, 1843, 1849. Tot el a mai publicat şi revista 
Biblioteca românească, Buda, 1821, 1829— 1830, 1834. O biografie succintă despre 
Zaharia Carcalechi în „Calendarul pentru to ţi rom ânii", Bucureşti, 1906, p. 161— 163, 
după Georgeta Răduică şi N icolae Răduică, „Calendare şi almanahuri româneşti, 
1731— 1918, D icfionar bibliografic, Bucureşti. 1981.

m pierre Blanchard, Vlutarh nou, trad. cu adaos de Nicolae Nicolau, Buda, 
1819, voi. 1, vezi Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simionescu, Bibliografia româ
nească veche, voi. I I I  (1032), mai departe BRV : întâm plările răsboiului franţozilor, 
Buda, 1814, vezi BRV III (852); Daiorin ţclc supuşilor către monarhul lor, Buda, 1806, 
BRV, II, (698) ; Atanasie Staghiritul, Prescurtarea istorii universale, trad. de Gri- 
gorie, egumenul m-rii sf. Ioan din Bucureşti, Bucureşti, 1826— 1827, voi. IV, vezi 
BRV III (1278) ; Olimpia Mitric, Cartea românească veche in judeţul Suceava. Ca
talog, voi. 4, Suceava, 1995.

Florian, I■'•■loria lu i Numu Pom pîUc trad. de Alexandru Beldiman, Iaşi, 1820, 
voi. 1— 11,vezi BRV, II I  (1071); I. Kaidanov. Istoria im periului Rossiei, laşi, 1832— 
1833 ; î.l. Guizot, Istoria c iv ili:a ţie i in Europa dc ia căderea im periu lu i roman jximi 
la Revoluţia franceză. Bucureşti, 1856 ; P. I. Cernătescu, Manual dc istoric un iver
sală, Bucureşti, 1861 ; D. Ionescu, Elemente de istoria rom anilor de la fondarea
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la sfârşitul secolului al X lX -lea  in bibliotecile liceelor din Suceava şi 
Ccrnăuţiî folosite atât de cadrele didactice, cât şi de elevi IG.

In privinţa tipăriturilor in limba germană cu conţinut de istorie 
universală care au circulat in Bucovina in secolul al X lX -lea  şi la în
ceputul secolului al XX -lea. precizăm că ele proveneau din d iferite 
contre culturale din Imperiul habsburgic şi Imperiul german, ca de 
exemplu Viena, Graz, Heidelberg, Hamburg, Berlin, Leipzig, Praga. 
Unele din ele erau sinteze de istorie universală, cu titlul general de 
Geschichte der W elt sau Allegem eine W eltgescliichte, apărute între 
1784— 1898, unele intr-un singur volum, a lte le în mai multe volume, 
numărul lor ajungând chiar până la câteva zeci de volume. Valoarea lor 
era insă inegală, fiind în concordanţă cu cantitatea de surse de in for
maţie şi. mai ales, cu numărul mai mare sau mai mic d e  probleme 
abordate

A fară  de aceste sinteze mai erau. de asemenea, multe m onografii 
privind istoria Orientului antic, istoria Greciei antice, a Romei antice, 
istoria medie universală, istoria popoarelor migratoare, istoria timpu
rilor moderne, istoria monarhilor poloni, istoria Imperiului otoman, is
toria Bulgariei şi chiar biografia unor personalităţi istorice din evul me
diu. ca de exemplu Lorenzo de Medici, numit şi Magnificul, conducăto
rul Florenţei (1449— 1492) ,8. Ca şi lucrările de istorie precedente men
ţionate, şi acestea au fost folosite în cercul restrâns al intelectualităţii 
din Bucovina, alcătuit. în special, din cadrele didactice care predau is
toria universală in liceele din Suceava şi Cernăuţi, iar după 1875 şi la 
Universitatea din Cernăuţi. Cât priveşte acele lucrări de istorie univer
sală provenite din regatul României în a doua jumătate a secolului 
a) X lX -lea  şi la începutul secolului X X . ele reflectă existenţa unor le
gături culturale dintre românii aflaţi în provinciile româneşti de sub 
stăpânirea străină şi cei din statul român modern România, devenit 
regat în 1883.

Romei până la căderca republicii. Bucureşti. 1866 ; Dimitrie Cantemir. Istoria Im 
periului otoman, Bucureşti, 1876 ; Dio Cassiu, Istoria romană de la Nero până la 
Alexandru Sever. trad. de An chel Demetrescu, Bucureşti, 1878 : 1. Mărăscu. Curs 
elementar de istorie universală. Bucureşti, ş.a. ; A. D. Xenopol, Războaiele dintre 
turci si ruşi in înrâurirea lor asupra ţărilor române, Iaşi. 1880.

16 Vezi „Jahresbericht des gr. or. Obergywmasiums", Suczawa, 1898/1900 ; ..Jah
resbericht der k. k. griechisch-orientalisch Oberschule“ . Czernowitz, 1897/1898.

17 W ilhelm  Guthric, Allegem eine Weltaeschichte, Troppau, Wien, 1784— 1808. 
86 volume ; L. A. Gebhardi, Allegemeine Weltaeschichte, Bruene, 1788. peste 50 
de volume ; H. Dittmar, Geschichte der W elt, Heidelberg, 1853— 1856 ; Czedik von 
Briindisberg Alois, Die Weltgeschichte in  Tabellen, Wien, 1359 : J. B. Weiss, Das 
Bucft der Weltgeschichte, Graz, 1859—1898, 10 voi. ; J. F. Schlosser, Weltgeschichte 
zur das deutsche Volk. Berlin, 1882 : K. Fried, Allegemeine Weltgeschichte, Ber
lin ş,.a.

18 I. G. Droyssen. Geschichte des Hellenimus. Hamburg, 1836— 1843. 2 voi., M.
W. Hpffter. M ytologie der G ricchen und Romer. der alten AeaVPter, Indien. Perser
und Semiter, Leipzig, 1854 ; Th Mommsen, Romische Geschichte. Berlin. 1861—
1885. 5. voi. ; W. Arsmann. Geschichte des Mittelalters, Brauschweig. 1857— 1864.
4 voi. ; M. Duncker, Geschichtc des Alterthums, Leipzig, 1878—1882 ; Krones, Ges-
chichtc der Ncuzcit Oestcrrcichs. s.I.a. : Th. Bace, Geschichtc der polnischcn Fiirs-
ten und Konigcn, s.I.a-: W. I. C. Schmeider, Gcschichte des osmanisclies Reiclies.
s.I.a. ; J. Jirecek. Gcschichtc dc.r Bulgăren, Prag, 1876 ; W. Roscoe, Lorcnz von
Medici, Wien. 1817.
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2. De un interes deosebit credem că sunt şi acele studii şi articole 
apărute |n periodicele dc specialitate editate lâ Cernăuţi, Suceava, Iaşi, 
Bucureşli. dar" şi Viena şi Berlin, a l căror conţinut reflectă preocupări 
de istorie universală. Astfel, în domeniul istoriei antice universale, au
torii acestor* studii şi articole, români şi străihi, au tratat probleme ca : 
meşteşugurile artistice practicata de unele populaţii indo-europene (sciţi, 
traci, daci), aspecte ale Răzbpiului troian, lupta pentru hegemonie in 
Grecia între diferite polisuri (Sparta. Atena, Teba), luptele romanilor 
îm potriva etruscilor din secolul IV  a.C., personalitatea unor împăraţi 
romani (Constantin cel Mai'e, Marcus Ulpius Traianus), influenţa c iv i
lizaţiei greceşti în ţările din spaţiul carpato-dunărean-pontic. Ei au fo
losit la documentarea lucrărilor lor izvoare narative aparţinând lu i X e- 
nofon, Plutarh. Polibiu, T it  Liviu, precum şi m aterialele provenite din 
săpăturile arheologice efectuate în Bucovina in mod sp ec ia lin.

Pentru istoria, medie universală  studiile şi articolele publicate în 
periodice tratau probleme ca : viaţa popoarelor m igratoare (de exemplu, 
hunii), relaţiile politice ale Imperiului franc cu Califatul arab, misiunile 
clericilor catolici in Moldova şi Ţara Românească pentru răspândirea 
catolicismului, rivalitatea austro-otomană pentru hegemonie în Moldova 
în secolul al X V I-lea . La documentarea cercetărilor lor, autorii au fo
losit nu numai materiale provenite din săpăturile arheologice ci, mai 
ales. documente şi izvoare narative inedite aflate in arh ivele imperiale 
din Viena, arhivele Vaticanului din Roma. precum şi documente publi
cate în periodice de specialitate şi în colecţii de documente ex te rn e20, 
în fine, pentru istoria modernă universală, studiile si articolele tratau 
probleme ca : asediul V ienei de către armata otomană in 1683. războiul 
ruso-turc din 1768— 1774, revoluţia din 1848— 1849 în Im periu l habs
burgic, războaiele napoleoniene, relaţiile austro-polone în secolul al
X V II-lea . în privinţa documentării, autorii au folosit materiale inedite 
din arh ivele imperiale din Viena. precum şi din Lemberg (Lvov). Var
şovia. Budapesta. Totodată, menţionăm faptul că autorii acestor lucrări 
ou analizat şi implicarea poporului român in aceste evenim ente istorice, 
de exemolu participarea unor contingente de trupe româneşti alături de 
flrma+a otomană la asediul Vienei. înfiinţarea în Bucovina, la Sadagura,

Cernăuţi, a unei monetării ruseşti, prin intermediul căreia au

,a D. Dworskî : Die Livianische Schildcrung dic Bclagerung von Vei, cin  Bei- 
trag zur K ritik  des Livianus als Htstorike, in „Jahresbericht des gr. or. Obergym- 
nasiums in Suczawa", 1075 •, A. Daşchicvici. Constantin cel Mare ?i u n ii d in con
temporanii săi. în PGOG. 1888 ; M. Siegell, Konrad von W iirzburg und der Fortzet- 
zunq seinem Troiancr Krteges ,în PGOG, 1893 ; A. Daşchievici, îm păratul Marcu  
V ip ia  Troian. Cernăuţi. 1895 : P. lîeinicke. Skvtische A ltcrth iim vr in der Bukowin". 
nî JBLM, 1896 : D. Werenka, Die Schlacht bei Mantineea annn 13 iul. 362 a. C., 
Cernowitz. 1904 ; R. F. Kaindl, 7ur Geschichte des greechisches Einflus in den Kar-
pathen. Athen. 1913 ; D. Olincscu. Arta aurărltului gotic şi scitic in  Dacia si in 
Panonia, Cernăuţi, 1914.

30 D. Isopescul. Bezieliungen Karl des Crossen zu das Saraccnen in Spanien
und zu der Abbasidisch-Chalifen von Bagdad, în PGOG. 1809 ; A. Balcar, Darstel-
lung der Kămpfe Ferdinand I m it der Osmanen unter Beruncksichtigung gleichzer-
tiqen Ereignisse in der Moldau, în PGOG. 1871 ; J. von Gutter, Hunnengrtiber bei
Granizesties. în MKHD, 1880— 1881 ;R. F. Kaindl, W o land der erste Zusammenstoss
zwischen Hunnen und w est-Gothen statt ?, in „Mitteilungen des Institut fiir
oesterreichisch Geschicht Forschung". 1891 ; Romulus Cândea, Der Katholicismus
in  der Donau-f tirtenth-Qmen sein Verhăltniss zur Staat und zur Gesselschaft, I-^ip- 
zig, 1916.
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fost plătite soldele soldaţilor şi ofiţerilor din armata rusă, oprirea ofen
sivei trupelor maghiare revoluţionare conduse de generalul Bem de a 
pătrunde din Transilvania in Bucovina, ecoul războaielor napoleoniene 
în Bucovina şi Galiţia prin producţiile literare despre Napoleon Bona- 
pnrte şi captivitatea lui in insula Sfânta Elena, rivalitatea politică po- 
iono-austriacă pentru hegemonie în Moldova in secolul al X V II- le a -1.

Un loc aparte il mai ocupă, de asemenea, acele materiale publicate 
în periodicele româneşti apărute în Bucovina. Origin ile presei româneşti 
din această provincie istorică sunt bine cunoscute in prezent, cercetările 
efectuate pe această temă ajungând la editarea chiar a unui catalog 
al acesteia pe o lungă perioadă de timp Din introducerea care pre
cede textul propriu-zis al lucrării, sunt prezentate condiţiile istorice care 
au generat iniţiativa înfiinţării unei gazete româneşti în Bucovina. A st
fel. este arătată prima tentativă întreprinsă in 1803 de un învăţător. 
Ioan B ilevic i (Bâlea), din Suceava ,din păcate nefinalizată, datorită opo
ziţiei autorităţilor austriece23. Următoarea tentativă a aparţinut unui 
alt învăţător. Vasile Ţ in tilă  (1782— 1824), din Tereblecea, care a tipărit 
i:n Calendar, între 1809 şi 1824. de o mare importanţă istorico-literară 
dar in care nu s-au aflat materiale de istorie universală. A  treia a 
aparţinut lui Teodor Racoce (1770— 1822), un intelectual român erudit 
din Corapciu, cu studii temeinice dobândite la şcolile din Cernăuţi, Cluj 
şi oraşul Stanislav din Galiţia. Acesta era un adevărat poliglot, deoa
rece cunoştea mai multe limbi străine (greaca, latina, slavona, germana, 
ru sa  şi polona) -h. Datorită acestei deosebite pregătiri, el a ocupai, timp 
de un deceniu, funcţia de translator in administraţia provincială aus
triacă din Bucovina şi Galiţia. în 1316 el a iniţiat publicarea unei gazete 
româneşti, dar amânările din partea autorităţilor austriece pentru ob
ţinerea aprobării au durat câţiva ani, încât, până la urmă, materialul 
adunat pentru gazetă a constituit conţinutul unui adevărat almanah. 
publicat sub titlul „ Chrestomatecul românesc sau Adunare de tot fe liu l 
dr is torii şi alte făp tu ri scoase din autori di pe deosebite lim b i<{, apărui 
la Cernăuţi, in tipografia lui Petru Eckardt26, cu alfabet chirilic.

-* Ion Grămadă. Die Rumănen bei der Belagerung Wiens im Jahre 1683, Bu- 
karest, 1915. Daniil Werenka. Die russisch-turkisch. K rieq im Jahrc 1773. în „Ro- 
manische Revue’1, Wien, 8/1892 ; Idem. Die V erhandlungen oesterreichische m it den 
Turkei uber der Bukow iia District, in „Romanische Revue", 1891/1892 ; Dionisie 
Olincscu. Monedele de ne vremea ocupaţiei ruseşti din anii I76S- 177-1, in ..Con
vorbiri literare", 1914 : J. Polek. Die' ehemalige russisch Miinzenstadtle in Sadagura, 
in JBLM, 2/1894 : R. F. Kaindl, Bem's E infall in  die Bukovina, în „Bukowiner Re- 
vue“ , 1894 ; Idem, Napoleon gedichte und spăttlieder aus der Bukowina. în „Zeit- 
schrift des Vereins zur Volks kunde". Berlin, 1900 : Idem, Napoleon lieder und 
Napoleon gedichte in  Galizien und der Bukowina, în „Deutsche oesterreich", Wien,
1913 ; E. R. Neubauer, Versuch einer Darstellung nach Quellen f iir  dic Bezie-
hungen zwischen Polen und Oesterreich, Czernowitz, 1870.

?! 1. V. Cocuz. Matei Hulubei, Presa româneasca in Bucovina, 1809— 1994, Su

ceava. 1991, 117 p.
25 Mihai Iacobescu, op. cU., p. 341.
84 I. V. Cocuz. Matei Hulubei, op. cit., p. 16.

Teodor Balan. Teodor Racoce $i Chrestomatecul românesc, in „Codrul Cos-
minului", II, 1925. p. 349—354 ; Mihai Iacobescu, op. cit., p. 344— 349.

26 Inclus BRV III. (1067) ; O reeditare în perioada interbelică, vezi Teodor 
Racoce, Crestomatecul românesc din anul 1820, Ed. critică îngrijită de Teodor Ba
lan, Cernăuţi. 1930. 24 p.. vezi şi Teodor Balan, Istoricul artei grafice d in  Bucovina,

Cernăuţi, 1937.
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Cuprinsul acestei crestomaţii a fost conceput de autor ca o culegere 
de texte selectate, provenite din literatura veche greacă, dar şi din lite 
ratura medievală şi modernă europeană. Texte le  alese trebuiau să tre
zească interesul cititorului şi să îmbogăţească cunoştinţele acestuia. Ele 
cuprindeau ştiri : din viaţa, cotidiană din Grecia antică (de exemplu, or
ganizarea sistemului juridic), din realizările mai importante a le filozo fie i 
greceşti, aparţinând unor filo zo fi ca : D iogene Laertius, Anaxagora, So- 
crate, Antistene. De asemenea, mai erau incluse texte din opera unor 
istorici antici, ca Xenofon, Plutarh, D iodor din Sicilia, care reflectau 
episoade din viaţa unor personalităţi politice şi m ilitare, precum Pyrrus, 
regele Epirulfui, F ilip  al II-lea  şi Alexandru cel Mare, reg i ai Macedoniei, 
apoi unele aspecte din ritu l funerar practicat: de popoarele din Orientul 
antic. Mai erau inclusş apoi texte privind luptele romanilor cu etruscii 
(episodul Mucius Scaevola). în privinţa ştirilor privind evul mediu, men
ţionăm pe cele privind luptele dintre papi şi împăraţi din secolele X I—  
X II, despre viaţa califului Hishan din dinastia Omeiazilor, despre cu
cerirea Am ericii de către conquistadori. în fine, ştirile privind epoca 
modernă se referă la viaţa lui Petru cel Mare, ţarul Rusiei.

Texte le  publicate de Teodor Racoce în Cherstomatecul românesc 
proveneau din d iferite ziare germane traduse de autor, dar şi din opera 
unor scriitori, toţi germani, ca de exemplu C. M. Wieland, Sămmliche 
W erke, Leipzig. 1795, Iakob von Slahli, Original Anelcdolen von Peter 
der Grossen, Leipzig, 1785 ; B. G. Meissner, Săm mliche W erke, 1813 e!tc. 
Deşi aceste texte cuprind multe arhaisme şi provincialisme, ele repre
zentau la vremea respectivă o remarcabilă realizare cu caracter literar, 
dar şi ştiinţific. După părerea istoricului Teodor Balan, care a reeditat 
textul Chrestom atecului românesc, acesta era, în prima jumătate a seco
lului al X lX -lea , „ singura carte românească apărută atunci in Bu- 
cr,vina“ -1.

E drept că după anul 1824. când a apărut ultimul număr a l Ca
lendarului publicat de Vasile Ţintilă. au mai apărut un foarte mare 
număr de alte periodice româneşti până la începutul secolului X X , 
dar foarte puţine din acestea au rezervat în coloanele lor informaţii de 
istorie universală, după cum urmează : Calendarul pentru Bucovina, 
Cernăuţi. 1841— 1873, cuprinde, de obicei, an de an, tabloul genealogic 
al curţii im periale habsburgice. apoi, în unele numere, povestiri din 
viaţa lui Petru ce l M are (anul 1846). tabele statistice privind populaţia 
diferite lor state europene din secolul a l X lX - lea  (anul 1850), ştiri des
pre istoricul coroanei Sfântul Ştefan a regilor maghiari (anul 1854) ; 
Calendarul Societă ţii Academ iei ortodoxe, Cernăuţi, 1886— 1895, cuprinde 
date despre războiul antiotoman dus de Bosnia în anul 1876 (anul 1888), 
date din viaţa lui Frederic al II-lea. regele Prusiei (anul 1888) ; 
Calendarul Societătii pentru cultura şi literatura română în  Bucovina, 
Cernăuţi, 1874— 1885, cuprinde ştiri despre incorporarea Bucovinei la 
Im periul habsburgic. în 1775 (anul 1876), politica lui Napoleon Bona- 
parte fată de biserica romano-catolică (anul 1884), pierderile umane in 
timpul războaielor balcanice (anul 1914) : Calendarul poporu lu i bucovi
nean , Cernăuţi, 1888— 1913. cuprinde date despre Revoluţia din 1848 
în Im periul austriac (anul 1899), despre moartea împărătesei Elisabeta

27 Teodor Balan, Teodor Racoce Şi Chrestomatccul românesc, op. cit., p. 357.
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a Imperiului austro-ungar (anul 1901), despre efectivele armatelor state
lor europene (anul 1901), date biografice despre Abdul Hamid, sultanul 
Imperiului otoman, şi P. Kriiger, preşedintele Republicii Transvaal (anul 
1905), despre unele personalităţi istorice, ca de pildă, Mucius Scaevola, 
Petru cel Mare (anul 1903) 28 : Deşteptarea, Cernăuţi, 1893— 1904. în pa
gin ile ziarului s-a publicat în foileton Istoria lum ii a lui Th. Bernhard 
W elter, tradusă dc preotul C. Morariu, care era şi directorul ziarului, 
asupra căreia vom reveni mai pe larg în subcapitolul consacrat difuzării 
cunoştinţelor de istoric universală prin procesul de învăţământ.

3. Un alt m ijloc tot atât de important ca şi cele două precedente, 
prin intermediul căruia s-au difuzat cunoştinţele de istorie universală, a 
fost procesul de învăţământ. Pentru a surprinde o imagine cât mai 
aproape de adevărul istoric a acestui m ijloc in perioada cercetată, 
(1775— 1914), ne vom referi in cele ce urmează la unele mom ente mai 
im portante d in  istoricu l învăţăm ântului în  Bucovina, pe timpul stăpâ
n irii austriece. M ai întâi, o observaţie cu caracter general, şi anume că 
in perioada cercetată. învăţământul public din Bucovina a parcurs nu 
numai un drum foarte sinuos dar, totodată, şi plin de dificultăţi pentru 
poporul român, ca urmare a măsurilor de reorganizare a acestuia pre
conizate de autorităţile austriece. Studii recente consacrate acestei teme 
aparţinând istoricilor 1. Goraş, Lazăr Ureche şi Mircea Grigoroviţă 
cuprind date mai puţin cunoscute privind organizarea acestuia, la în
ceput după legislaţia habsburgică, Allegem eine Schulcrrdnung (Plan ge
neral şcolar), sancţionat de împărăteasa Maria Tereza in 1774. Acest 
„Plan general şcolar'' prevedea înfiinţarea în fiecare provincie a Im
periului habsburgic —  deci şi în Bucovina -  a trei tipuri de instituţii 
de învăţământ preuniversitar şi anume : 1. Şco li triv ia le  sau şcoala pri
mară. unde se predau cititul, scrisul şi socotitul : 2. Şcoli principale , 
unde se predau religia, limba germană (gramatica, compunerea), limba 
latină, geografia, istoria, elemente de gospodărie pentru fe te  şi agri

28 Despre aceste calendare vezi lucrarea Georgeta Răduică. Nicolae Răduică. 
Calendare şi almanahuri româneşti, 1731— 1918. Dicţionar bibliografic. Bucureşti,
1981.

25 I. Goraş, învăţământul românesc in ţinutul Sucevei, 1775— 1918, Bucureşti, 
1975 : Lazăr Ureche. Situaţia învăţământului românesc in  Bucovina tn perioada ad
m inistraţiei m ilitare 1774— 1786. în „Suceava", IV. 1977 : Mircea Grirroroviţă, învăţă
mântul in  nordul Bucovinei, 1775— 1944. Bucureşti, 1993. autorul tratează de fapt 
tema la nivelul întregii provincii Bucovina. De asemenea, în lucrările monografice 
consacrate istoriei Bucovinei aparţinând istoricilor Ion Nistor şi Mihai Iacobescu 
se găsesc numeroase ştiri relativ la această temă. Cât priveşte cercetări mai vechi 
ele datează din a doua jumătate a secolului X IX  şi începutul secolului al XX-lea 
astfel : S. Grunberg, Das Volkxchulivcseu der Bukowina in seiner hist.orischcm 
Entwicklung und seinem jetzigen Stande. in „Oeslerreichsche-ungarische Revue. 
Neue Folge", Wien, 1838 ; C. Morariu : Das Volksschulwesen in der Bukowina, în 
„Romanische Revue", Wien, 1889 : I- Polek, Die Anfang des Volksschulwesen in der 
Bukowina .Cernăuţi, 1891 ; Ferdinand von Zîeglauer, D ic Entwicklung des Schul- 
toesens in der Bukowina seit der Vereiniţiung des Landes m it Oesterreich, 1774— 
1899, Cernăuţi, 1893— 1894 ; Ion Nistor Zu r Geschichte des Schulwesens in  der
Bukowina, Cernăuţi, 1912 ; Eusebiu Popovici, Din istoricul liceului ,.Ştefan cel
M are“ din Suceava, Suceava, 1933. Toate aceste lucrări mai vechi au fost utilizate
până acum în recentele cercetări consacratc istorici învăţământului din Bucovina
pe timpul stăpânirii austriece.
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cultura pentru băieţi. în mediul rural ; 3. Şcoli normale, pentru pre
gătirea viitorilor învăţători30.

Pe timpul administraţiei m ilitare austriece In Bucovina (1775— 1786), 
generalul Gabriel von Splcny. guvernatorul «cestei provincii, a elabo
rat un program şcolar prin care încerca o rapidă germanizare şi, tot
odată, o integrare a învăţământului autohton în sistemul de învăţământ 
austriac. Din fericire, acest plan n-a fost finalizat, deoarece generalul 
Gabriel von Spleny a fost înlocuit in această funcţie, din anul 1778, de 
generalul Carol Enzenberg Noul guvernator a elaborat, la rândul său, 
iu 1780. un alt proiect de reorganizare a învăţământului în Bucovina. 
Cu acest prilej, el a propus crearea de şcoli cu limba de predare ger
mană in câteva centre urbane : Cernăuţi, Suceava şi Ş ir e t ;12. Tot gene
ralul Carol Enzenberg a dispus apoi să fie  înfiinţate două şcoli normale, 
la Cernăuţi şi Su ceava*’’, care au început să funcţioneze din anul 1784, 
când in Bucovina a Jost decretată obligativitatea învăţământului primar 
b ilingv (utracvismuî) în lim bile română şi germană. De fapt. acest 
bilingvism a fost aplicat în predare la şcoala primară numai în primele 
două clase, deoarece din clasa a 11I-a toate obiectele erau predate numai 
în limba germană y‘.

După alipirea Bucovinei la provincia Galiţia. timp de 83 de ani. 
învăţământul in această provincie românească a fost subordonat bisericii 
romano-catolice x\ iar după revoluţia din 1848— 1849, el a fost reorga
nizat pe baza legii învăţământului din 1 8 6 9 în acest lung răstimp, 
au fost create importante instituţii de învăţământ preuniversitar. din 
care vom menţiona pe cele mai semnificative. Astfel, în 1808, a fost 
creat la Cernăuţi un gimnaziu, devenit ulterior liceu, având opt clase, 
cu limba de predare latină. In 1848. tot la Cernăuţi, a luat fiinţă Şcoala 
de preparandie, destinată viitorilor învăţători, în 1860 s-a înfiinţat la 
Suceava liceul greco-oriental. iar doi ani mai târziu. în 1862, la Cer
năuţi, a luat naştere liceul r e a l:!7.

în aceste unităţi şcolare, predarea istoriei ca disciplină de învăţă
mânt nu a preocupat, iniţial, prea mult pe cei care au elaborat regu
lamentele de funcţionare a şcolilor primare. Abia la începutul secolului 
al X X -lea  în şcolile primare s-au predat, pe lângă alte discipline (limba 
română, limba germană, calculul, geografia, ştiinţele naturii), şi istoria, 
în privinţa programei şcolare, istoria era predată sub forma unor po
vestiri legate de viaţa şi activitatea monarhilor austrieci. Şi în şcolile 
principale se preda istoria, care cuprindea momente mai importante din 
istoria Imperiului habsburgic: lot aşa in şcoala de preparandie•*. în

30 Mircea Grigoroviţă, op. cil., p. 34—38 ; Mihai Iacobescu, op. cit., p. 281—282.
:;l Mircea Grigoroviţă. oo. cit., o. 36.

Lazăr Ureche, op .cit., p. 136 : Mihai Iacobescu, op. cit., I, p. 279.
:tl Mihai Iacobescu, op. cit., I, p. 230 : Mircea Grigoroviţă, op. cit., p. 36.

Mircea Grigoroviţă, op. cit., p. 37 : N. Simionovici. Utracvismuî in şcolile 
poporale. în „Şcoala", 4— 5/1911 : Vasile Greeiuc. Utracvismuî modern sau două 
lim bi în şcoala primară. în „Şcoala". 7—8'1911. p. 173— 178.

35 Ion Nistor, op. cit., p. 71. despre prevederile Constituţiei şcolare din 1812 
si decretul imperial din 1815 relativ In subordonarea învăţământului de către b i
serică : Mircea Grigoroviţă. op. cit., p. 38—39.

36 Mircea Grigoroviţă. op. cit., p. 43.
:i7 Ion Nistor. op. cit., p. 70. 144 : Mihai Iacobescu. op. cit., p. 446. 450.
;w Mircea Grigoroviţă, op. cit., p. 43.
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gim naziile în fiin ţate dupâ 1860. istoria, împreună cu geografia, erau pre
date începând dc la clasa I, pe baza programei şcolare din 1856, şi 
anume câte trei ore săptămânal 39. Conţinutul programei analitice pentru 
istorie prevedea predarea istoriei universale din antichitate până la 
mijlocul secolului a l X lX -lea  la clasele inferioare ale liceului (clasele 
I— IV ) şi istoria patriei, adică a Imperiului habsburgic la clasele superi
oare (clasele V — V III).

în a doua jumătate a secolului al X lX -lea , mai precis din 1884, 
prin aplicarea noii programe şcolare, s-a prevăzut ca, in licee, l|a pre
darea istoriei patriei să se aibă în vedere şi istoria specială a patriei m ici, 
prin patria mică inţelegându-se fiecare ţară a Coroanei —  in cazul nos
tru —  Bucovina î0. De reţinut faptul că nu era vorba de două expuneri 
separate, istoria patriei mari şi istoria patriei mici, ci de una singură, 
istoria patriei mari, in contextul căreia urmau să fie  intercalate, unde 
era cazul, unele capitole, cele mai importante, din istoria patriei mici. 
Do altfel, acest procedeu s-a aplicat şi la predarea istoriei universale 
unde. din loc in loc. au fost incluse şi texte despre momentele mai im
portante din istoria românilor in general şi din istoria Bucovinei în 
special.

în  privinţa manualelor de istorie, prin intermediul cărora se puteau 
difuza cunoştinţele de istorie universală in Bucovina, acestea au fost ti
părite, la început, in. limba germană, la Viena sau în a lte oraşe germane, 
având titlu l fie  de Handbuch, fie  dc Lehrbuch, autorii lor fiind reputaţi 
profesori, ca de exemplu : Th. B. W elter. I. A . Renner, A. H. L. Heren, 
Pi. Schindl, I. B. Weiss, A. Gyndeli etc. 'i*. Pe lângă aceste manuale de 
istorie universală, mai erau folosite şi unele de istoria patriei, elaborate 
de profesorii Hannak şi M a ye rv-, precum şi unele atlase istorice şco
lare

în privinţa conţinutului acestor manuale, a fost peste putinţă să 
dăm de ele prin bibliotecile frecventate, cu excepţia manualului de is
torie universală aparţinând lui Th. B. Welter. existent în prezent la 
Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, ediţia 1859. El este alcătuit 
din trei părţi, după cum urmează : partea I cuprinde istoria universală

39 E. Popovici, Din istoria liceului „Ştefan cel Mare“ din Suceava, Suceava.
1936. p. 25, nota 1.

Dimitrie Onciul, Din is to r ia  B u c o v in e i , Chişinău, 1992, p. 3.
11 I. A. Renner, Handbuch der allegemeine Geschichte. Wien, 1785— 1786, 3 

voi. ; A. H. L. Heren, Handbuch der Geschichtc der europăischen Staaten. Wien, 
1817 ; Th. B. Welter. Lehrbuch der Weltgeschichte fiir  gymnasium und hohere 
Burgeschulc, Munster. 1859. 3 voi : A. H. I. Heren. Handbuch dar Gcscliichtc des 
Staaten des AUerthums..., Wien, 1817 : Leo Heinrich, Lehrbuch der Universal Ges
chichte, 5 voi., Halle, 1849— 1856 : R. Schindl, Lehrbuch der Geschichte des A lte rt- 
Ihums fiir  die unteren Classen der M ittelschulen, Wien. 1878 ; I. B. Weiss, Lehrbuch 
des Weltgeschichte, Graz, 1859— 1898, 11 voi. ; A. Gyndeli. Lehrbuch der allegemeine 
Geschichte .fiir die ţintare Klassen der Mittelschulen, 3 voi.. s.I.a ; Idem. Lehr
buch des allgcmeine Gcscliichtc fiir dic ober» Klassen dor Ift als-hule. 3 voi.. s.I.a.

Hannak, Oesterreichsche Vaterlandekunde, Wien. 1886 : Mayer, Oesterrei- 
chsche Vaterlandekunde, Wien, 1886.

Rhode, Historischer Schulatlas M ittetleren und Neueren Geschichte, s.I.a. ; 
Hannak, Historischer Atlas f i ir  Gymnasien und Realschule, 2 părţi. Wien, 1886 ; 
L. Weisser, Bilderatlas Jar Weltgeschichte. s.I.a. : Kozenn, Schulatlas, s.I.a. ; vezi 
„Jahresbericht der K.K. griechische-orientalische OberSchule in Czernowitz", 1864— 
1893 ; „Jahresbericht des gr. or. Obergymnasiums in Suczawa", 1898—1900.
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clin cele mai vec.hi timpuri (Urzeit) până la căderea Imperiului roman 
do Apus, partea a Il-a  cuprinde perioada secolului V până la începutul 
secolului al X V I-lea  (efectuarea primului ocol al pământului de către 
navigatorul Magcllan). iar partea a IlI-a  perioada de la Reformă până 
la Congresul de la Viena din 1814— 1815 v‘.

Cu toate acestea, prim ul manual de istorie in limba română destinat 
elevilor din licee a apărut la începutul celei de a doua jumătăţi a seco
lului trecut, datorită cunoscutului lingvist şi filo log român din Bucovina, 
Aron Pumnul (1818— 1866). Originar din Transilvania, acesta, după ce 
a dobândit o pregătire temeinică intelectuală pe baza studiilor făcute 
la liceele din Blaj şi Cluj şi cele teologice şi filozofice la Universitatea 
din Viena, a funcţional ca profesor de filozo fie  la liceul din Blaj până 
la 1848. Apoi, după participarea sa la revoluţia din 1848— 1849 din 
Transilvania, s-a stabilii in Bucovina în 1849. Aici, foarte curând, a 
ocupat funcţia de profesor de limba şi literatura română la Institutul 
de studii filozofice din Cernăuţi. In această calitate a tipărit, mai întâi, 
la Viena. o gramatică a limbii române, in limba germană, destinată 
elevilor de la gimnaziu pe care mai târziu a tradus-o in româneşte, 
rămasă în manuscris. Apoi, acest manual şcolar a fost tipărit cu titlul 
Lepturariu l rumănesc cules de’n scrip tori rum âni şi spre folosinţa în 
văţăceilor, tom. I— IV  (Viena, 1862— 1865). De fapt, manualul avea şase 
volume in cadrul celor patru tomuri, dispuse astfel : tom. I, destinat 
elevilor din claseie I— II din gimnaziul de jos (Viena, 1862) ; tom. II, 
partea I, destinat elevilor din clasa a Il-a  din gimnaziul de jos (Viena, 
1863) ; tom. II, partea a Il-a, destinat elevilor din clasa a IV -a din gim 
naziul de jos (Viena. 1863) : tom. 3. destinat elevilor din clasele V  şi VI 
din gimnaziul de sus (Viena, 1862) ; tom. IV . partea I. destinat elevilor 
din clasa a V il-a  din gimnaziul de sus (Viena. 1864) şi, în fine, tomul 
IV. partea a Il-a. destinai elevilor din clasa a V lI I-a  din gimnaziul 
do sus (Viena, 1865). De reţinut faptul că autorul este printre primii 
intelectuali români din Bucovina care a militat pentru introducerea 
alfabetului latin in lucrările tipărite în limba română. El o face cu 
prilejul publicării acestui manual, in sensul că tomurile I şi II, partea I 
surit tipărite cu alfabet latin, tomul II. partea a Il-a  cuprinde texte 
tipărite cu alfabet latin dar şi cu cel chirilic, tomul al IlI- lea  este tipă
rit aproape în întregime cu alfabet latin, ca şi tomul al IV-lea. cu cele 
două părţi ale sale.

în privinţa prezenţei textelor de istorie universală în Lepturariu l 
rumănesc al lui Aron Pumnul, precizăm că acestea se află numai în 
tomurile I şi II (partea I şi a II-ajL iar în tomul IV . partea a Il-a. câteva 
pagini desD re evenimente din antichitatea greacă şi romană. In rest. 
erau numai texte de literatură românească.

Cunoştinţele de istorie universală existente in Lepturariu l rumănesc 
pol fi surprinse repartizate pe perioade istorice, astfel : cele relativ 
la istoria veche se referă la popoarele din Orientul antic : egiptenii (da
tin ile şi aşezările lor, ritul funerar practicai, scrierea cu hieroglife),

/,, Th. B. Welter, Lehrbuch der Weltgeschichte fiir  Cymnasien und Hohere 
burgerschulen, Munster, 1859.

Aron Pumnul, Gram m alik der rumănische Sprache f iir  M ittclschulen, Wien,
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grecii antici (cauzele războiului Iroian, oracolele, jocurile olimpice), ro
manii (viaţa cotidiană, religia, legislaţia, calamităţi naturale —  erupţia 
vulcanului Vesuviu — , viaţa politică internă şi externă). Cele mai multe 
din aceste date cu caracter istoric proveneau din d iferite surse, ca de 
pildă, din paginile revistei „Icoana lum ii“ , care apărea la Iaşi în anii 
1840— 1841, 1845— 1846, sub conducerea lui Gh. Asachi, din lucrarea lui 
Damaschin Bojincă, intitulată Istoria hunii, publicată în foileton, in pe
riodicul „Biblioteca românească11, a lui Zaharia Carcalechi, care apărea 
la Buda în 1821. 1829— 1830, 1839, din lucrările unor istorici germani, 
K. F. Becker, I. Winckelman w.

De asemenea, cunoştinţele de istorie medie incluse în Lepturariu l 
rumănesc se refereau la viaţa unor împăraţi germani (Rudolf de 
Habsburg, Albrecht cel Înţelept), la unele monumente de artă din Italia 
(turnul din Pisa), la descoperirea tiparului etc., dobândite din lucrările 
unor istorici germani, de exemplu, Fr. Korner, din periodicul românesc 
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură41, care apărea la Braşov, în 
1838— 1850, sub conducerea lui Gh. B ariţ'57, în fine, cunoştinţele de 
irto rie  modernă se refereau la cucerirea Constantinopolului de către 
otomani în 1493 la cele două asedii ale V ienei efectuate de către 
otomani in anii 1529 şi 1683, la cetăţile din Imperiul habsburgic (de 
exemplu, Direnstein), la curtea imperială din Viena, la tipografia im
perială toi din Viena. Astfe l de ştiri proveneau din lucrările istoricului 
Fr. Korner, din periodicul „Telegrafu l român" care apărea la Sibiu în 
anii 1853— 1858.

Conţinutul Lepturariu lu i românesc al lui Ăron Pumnul a fost 
apreciat chiar de contemporanii săi la adevărata lui valoare ştiinţifică 
şi didactică. Despre el, Alexandru Hurmuzachi afirma că „Lepturariul 
este un adevărat tezaur naţional... un op mic în felul său la români, 
care chiar după judecata străinilor celor mai competenţi, poate fi com
parat cu lucrări de acest fe l apărute in alte literaturi, mult mai dez
voltate11 ',8. Tot atât de elogioase sunt şi părerile altor specialişti din 
secolul nostru, ca de exemplu, istoricul Ion Nistor, care considera acest 
manual şcolar drept o „enciclopedie a scrisului românesc44 w, istoricul 
literar Ioana Petrescu afirma că lucrarea lui Aron Pumnul cuprindea 
„in form aţii valoroase, adeseori unice44 Vl, în fine, istoricul M ihai Ia
cobescu concluziona că aceasta era „unica lucrare didactică pe timpul 
său în care tânărul putea căuta şi afla informaţii istorice şi literare" -’1.

în a doua jumătate a secolului al X lX -lea , manualele didactice, 
având caracterul unor culegeri de texte care ofereau cititorului cunoş
tinţe de istorie universală, au mai fost publicate şi de alţi profesori, 
ca de exemplu Ştefan Ştefureac (1845— 1893) şi Eusebie Popovici

<u K. F. Becker, Welgeschichte, Stulgart, s.a. ; I. Winckelman, Recueil de lettres 
sur las ile/:ouvcrtcs faites ă Herculanum ă Pom pei... Paris, 1784.

ii; Fr. Korner, Vaterlandische B ilder aus Ungarn und Siebenburgen, Leipzig, s.a. 
w Al. Hurmuzachi. Aron Pumnul, in „Foaia societăţii pentru cultura şi lite

ratura română din Bucovina11, II, 1866, nr. 2, p. 36— 48, apud D. Macrea, Aron  
Pumnul la 150 ani de la naşterea sa, in „Cercetări de lingvistică", 1968. p. 187.

Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 148.
M Ioana Petrescu, Aron Pumnul, în Istoria literaturii române, voi. 2, Bucureşti, 

1968, p. 631..
ai Mihai. Iacobescu, op. cit.. I, p. 449.
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(1839— 1922). Primul a  publicat, în  1806. o Carte de cetire  pentru clasele 
I— IV  gimnaziale, care cuprindea texte cu caracter istoric, literar, ştiin
ţific şi m ora lr’2. Din textele privind istoria universală menţionăm pentru 
epoca veche următoarele : educaţia la grecii antici, modul de viaţă la 
sciţi şi agatârşi, expediţia perşilor contra sciţilor din secolul V I a.C., 
legende greceşti şi romane, ca de exemplu : Arahne, Epimateu şi Pan
dora, Briareus, Sabia lui Damocles, Poseidon şi Athena, N iobe şi La- 
tona, Apollon din Delos, Apollon Pitianul, Faunus. Urmează apoi ştiri 
despre întemeierea oraşului Roma şi despre zeiţa Ceres. Pentru epoca 
medie au fost incluse texte despre năvălirea goţilor, hunilor şi gepizilor, 
despre originea habsburgilor, despre împăratul Rudolf de Habsburg, des
pre Frederic cel Frumos de Austria şi Ludovic Bavarezul, despre 
bătăliile de la Aspern şi Esling, despre întemeierea casei domnitoare 
Habsburg-Lotharingia, despre Henric al IV-lea, regele Franţei. în fine, 
pentru epoca modernă apar texte privind pe Maria Tereza, împărăteasa 
Austriei, împăratul Iosif al 11-lea şi relaţiile sale cu supuşii săi. Aceste 
texte proveneau din operele unor istorici antici ca Plutarh, a ltele din 
operele unor istorici străini din epoca modernă, ca : Forster, I. P. M a- 
m .ffy, dar şi români, ca Alexandru Odobescu, Nicolae lorga, Samuil 
Isopescul. După moartea lui Ştefan Ştefureac, colegul său Eusebie Po- 
povîci, de la acelaşi liceu din Suceava unde funcţiona, a publicat o 
nouă ediţie a acestei Cărţi de cetire  în 1913, în calitate şi de coautor ’’3.

în a doua jumătate a secolului al X lX -lea  difuzarea cunoştinţelor 
de istorie universală în Bucovina s-a mai făcut şi prin intermediul unor 
traduceri din limba germană în limba română a unor astfel de creaţii 
ştiinţifice în scop didactic. Este vorba de manualul de Istoria lum ii al 
istoricului german Th. B. W elter, mai înainte amintit, folosit la pre
darea istoriei la liceul greco-ortodox din Suceava. Pe acest manual a 
învăţat şi cunoscutul publicist bucovinean Constantin Morariu (1854—  
1927) care, în anul 1871, era elev în clasa a V-a la numitul liceu din 
Suceava. După' m ărturiile sale, el a îndrăgit atât de mult această carte 
încât opt ani mai târziu a tradus-o în româneşte şi a şi publicat-o :V‘, 
dar nu integral, ci numai primul volum. La început, C. Morariu a pu
blicat în foileton acest volum în anii 1896— 1901. în paginile ziarului 
„Deşteptarea", care apărea la Cernăuţi, el fiind totodată şi fondatorul 
ziarului. în acelaşi timp, textul tradus a făcut obiectul a trei broşuri 
incluse în „Biblioteca Deşteptarea11, cu un tiraj de 300 de exemplare 
fiecare broşură. Prima broşură cuprindea istoria lumii de la început 
până la istoria grecilor, a doua, istoria grecilor şi a macedonenilor, iar 
a treia istoria romanilor ■v>.

w Şt. Ştefureac, Carte de cetire pentru clasele /—IV, Suceava. 18116, cu ediţii 
şi în anii 1890 şi 1895.

63 Şt. Ştefureac, Euşebiu Popovici, Carte de cetire pentru cursul in ferior al 
şcoalelor secundare, tom I— III, Suceava. 1913.

54 Despre Constantin Morariu vezi Loichiţa, Preotul şi românul Constantin 
M orariu  (1857— 1927), Cernăuţi, 1938 ; N. Moscalic, I. Pănzariu, Scriitori bucovineni, 
m ic dicţionar. Suceava, 1992 : ***, Dicţionar de literatură bucovineană, Suceava, 
1993, p. 145— 146.

51 C. Morariu, Istoria lum ii, trad. după Th. B. W elter, partea I. de început 
până la istoria grecilor cu mape şi planul Asiei, Cernăuţi, 1897, p. 1— 197 ; Idem. 
partea a l l -a  istoria grecilor şi a macedonenilor cu mape şi planul Greciei. Cer
năuţi, 1899, p. 199—422 ; Idem, partea a I l l -a  istoria romanilor, Cernăuţi, 1901.
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în  prefaţa primei broşuri, intitulată Înainte cuvântare, C. Morariu 
preciza că traducerea Is torie i lum ii a făcut-o „pentru folosul poporului 
român din Bucovina’1. Totodată el făcea cunoscut cititorului că primise 
consimţământul moştenitorilor răposatului istoric W elter de a  tipări 
traducerea sintezei. Totuşi, traducând această carte de istorie univer
sală, C. Morariu nu s-a abţinut să nu intervină cu noi form ulări ale
titlurilor capitolelor, pe de o parte, iar pe de alta, să adauge propriile
sale cunoştinţe la textul original. Iată schimbările făcute în titulatura 
capitolelor.

Textu l original Traducerea

1. Scopul istoriei lumii 1. Care este trebuinţa să ştie
omul istoria lumii ?

2. Ştiinţele auxiliare ale acesteia 2. Planul pământului şi timpul
3. împărţirea istoriei lumii când s-a întâmplat faptele

omeneşti
4. Descrierea Asiei 3. Asia

In privinţa comentariilor făcute de traducător pe marginea textu
lui, precizăm că, deseori, este preocupat să amintească faptul că roma
nii au fost strămoşii românilor, ca de exemplu in textele „la  romanii 
din vechime adică la strămoşii poporului român" sau ,,de la greci, lite
rele au venit la strămoşii noştri romani11 :’r>. De asemenea, C. Morariu 
a introdus în textul original, la capitolul despre Alexandru cel Mare, 
regele Macedoniei, următoarea propoziţie : „lu i Alexandru cel M are po
porul nostru român i-a făcut chiar cântece14, urmată de o poezie inti
tulată „A lexandru Macedon44 aparţinând poetului Vasile Alecsandri, din 
care reproducem numai prima strofă : „Alexandru Macedon Mândru 
împărătesc cocon / Sare pe al său cal de munte / Care are un corn în 
frunte*' ’’’  ş.a.m.d. C. Morariu a mai introdus în text o amplă expunere 
privind „ţara Daciei şi poporul ei : ciocnirea dacilor cu romanii ; Traian 
şi războaiele sale contra dacilor", deşi în textul original istoricul Th.
B. W elter nu intra in amănunte, loate ştirile despre romani şi relaţiile 
acestora cu dacii fiind expediate în câteva rânduri, într-un mare capitol, 
unde erau tratate domniile împăraţilor Nerva, Traian şi Hadrian •*.

începând cu sfârşitul secolului al X lX -lea , cunoştinţele de istorie 
universală s-au mai difuzaţi şi prin intermediul unui manual şcolar 
rcdactat în  limba română şi folosit in şcolile gimnaziale şi liceale din 
Bucovina până la izbucnirea primului război mondial. Ne referim  la 
Manualul de istorie universală elaborat de profesorul Samoil Isopescul, 
care a funcţionat la o catedră de la liceul din Suceava în anii 1872—  
1910. Acest manual cuprindea întreaga istorie universală, din antichitate 
pana . la sfârşitul secolului al X lX -lea . El era alcătuit din trei volume, 
fiecare volum cuprinzând o epocă istorică, astfel : primul volum epoca 
veche, adică istoria popoarelor din vechiul Orient (egiptenii, babilonie

C. Morariu, Istoria lum ii. trad. Th. B. Welter, partea /..., Cernăuţi. 1897. 
p. 36, 78 ; adause similare vezi şi la p. 94. 110, 137, acelaşi volum şi la p. 296, 422 
din partea a II-a..., Cernăuţi, 1899.

57 Idem, partea a II-a, p. 394—395.
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nii, asirienii, fenicienii, evreii, mezii, perşii) apoi o istorie a grecilor, 
macedonenilor şi a romanilor, al doilea epoca medie, adică istoria po
poarelor europene între anii 375 şi 1492, al treilea epoca nouă, adică 
perioada dintre anii 1492 şi anii 80 ai secolului al X IX - le a r,°.

In legătură cu elaborarea acestui manual de istorie universală in 
limba română, amănunte interesante a lăsat profesorul Eusebie Popovici 
în monografia privin Is toricu l liceu lu i „Ştefan cel M are“  din Suceava. 
Acesta afirma, in urmă cu 60 de ani că profesorul Samuil Isopescul a 
început redactarea acestui manual in anul 1887, după care acesta a fost 
înaintat spre aprobare forurilor competente. După doi ani, 1889, manua
lul i-a fost restituit autorului pentru a introduce în el schimbările şi 
corecturile recomandate de un cenzor anonim. După alţi doi ani autorul 
a prim it aprobarea pentru a-i putea fi tipărit manualul. Astfel, prima 
ediţie a acestui manual a apărut dupâ cum urmează : volumul I în 1892, 
volumul II în 1893, iar volumul I I I  în 1895 r,<>.

In privinţa documentării care stă la baza manualului aceasta s-a 
făcut după unele sinteze şi monografii de specialitate existente în isto
riografia austriacă, germană şi franceză. Din parcurgerea cu atenţie a 
textului manualului rezultă că autorul a fost preocupat să ofere citito
rului, în special elevilor, o expunere realizată într-un stil clar, cuprin
zând propoziţii şi fraze precis formulate ca şi defin iţiile privind noţiu
nile istorice de bază. Aşa de exemplu autorul dă următoarea defin iţie a 
isteriei universale : „Istoria  universală sau istoria lum ii cuprinde toate 
în tâm plările  istorice din cele mai vechi tim puri, până în  tim pu l de 
/a }«“ ni. De asemenea, pentru a face mai activă expunerea din manual,
S. Isopescul a introdus, din când în când, în text, portrete literare ale 
unor personaje istorice, ca de exemplu Pericles,, era un om  frum os şi 
înzestrai cu deosebită agerime de m inte. El poseda cultura cea mai a- 
len.să“ . H a n n i b a l  „unul d intre cei mai mari generali din toate tim pu
rile  şi toate ţările../4 ICi, Tiberius  „era iscusit in arta războiului şi c ru - 
ţă toriu  dară om  închis, v iclean şi crud...“ )  r/\ Despre Claudius Nero, îm
părat roman, autorul afirma că, aceşti), „a fost cel mai mare tiran dintre  
ta ţi îm păraţii rom ani“ ,i;‘, despre împăratul Titus, urmaşul lui Vespasian, 
că „era împărat blând şi m ilos titif despre Hadrianus, urmaşul lui 
Traian, că „era împărat paşnic. E l făcea călătorii mai adesea pe jos, p r iii 
toate prov inciile  romane spre a se încredinţa de starea bună a popoare
lo r sale" ,i7. De asemenea, lot atât de interesante sunt portretele literare 
a le lui Carol cel Mare, împăratul fran cilo r08, a le împăraţilor din casa

w S. Isopescul, Manual de istorie uni aer sală pentru clasele inferioare  de şcoale 
secundare, partea I, Istoria veche, ed. II, Suceava, 1899 ; partea a doua. Istoria 
medie, ed. II, Suceava, 1900, partea a l l l -a ,  Istoria nouă, ed. II, Cernăuţi, 1901.

w Eusebie Popovici, Din istoria liceului ,.Ştefan cel M are" din Suceava, Su
ceava, 1936, p. 68.

U1 S. Isopescul, op. cil., partea I, Suceava, 1899, p. 3.
Idem, p. 57. 

w Ibidem, p. 98.
Ibidem, p. 125.

61 Ibidem, p. 126.
w Ibidem, p. 127.
07 Ibidem, p. 129.
,i!! Ibidem, partea a II-a, p. 28—29.
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oe Habsburg, Rudolf l şi Rudolf al II-lea  m, al lui Gustav A dolf, regele 
Suediei. Despre acesta din urmă autorul scria : „regele Suediei era p ro 
testant. El avea o cultură foarte distinsă şi era foarte religios. In  oastea 
sa ţinea el o disciplină foarte strictă şi m oravuri religioase. E l era ge
neral foarte bun şi organizase armata sa prin  o îm părţire m ai raţională 
a trupe lor şi p rin  înarmare m ai p o triv ită “ 70.

în  acest manual de istorie universală au fost incluse şi informaţii 
privind istoria românilor începând cu strămoşii noştri dacii şi romanii, 
urmând apoi cu cele mai importante momente de istoria românilor în 
evul mediu. De altfel, în partea a doua a manualului, consacrată evului 
mediu, au fost incluse ştiri despre formarea poporului român, apariţia 
statelor feudale româneşti şi evoluţia acestora până în secolul X V I. Ele 
se constituie într-un capitol special, intitulat Rom ânii (Cap. X V III). Cu 
acest prilej, sunt prezentate pe larg domniile lui Mircea cel Bătrân, Vlad 
Ţepeş, Radu cel Frumos, Alexandru cel Bun, Ştefan cel M are şi Bog
dan ai IlI-lea . în partea a treia a manualului au fost incluse date despre 
râzboiaele Austriei împotriva Imperiului otoman, despre ocuparea Bu
covinei de către Austria, precum şi despre participarea românilor în răz
boiul ruso-turc din 1877— 1878. subliniindu-se faptul că în timpul acestui 
război românii au fost chemaţi în ajutorul armatei ruse care se îm pot
molise la asediul cetăţii Plevna 7I.

Concluzii. Din cele relatate până acum rezultă că în Bucovina, pe 
timpul stăpânirii austriece, difuzarea cunoştinţelor de istorie universală 
s-a făcut la început numai în limba germană iar de la m ijlocul secolului 
al X lX -lea  şi în limba română prin intermediul manualelor şcolare, sin
tezelor, m onografiilor privind anumite epoci istorice, state europene şi 
personalităţi istorice. Un loc important l-au ocupat crestomaţiile cu ca
racter didactic, articolele şi studiile publicate în presa de specialitate 
apărută în Bucovina ,in Imperiul Habsburgic, în Imperiul german şi în 
Regatul României. Tot atât de important credem că este şi faptul cir
culaţiei, în Bucovina, a unor lucrări de istorie universală, tipărite în 
România, acestea fiind nu numai lucrări originale dar şi traduceri din 
tratate de istorie u n ive rsa lă  apărute în Franţa. Prin intermediul acestor 
lucrări de istorie universală intelectualitatea românească din Bucovina 
a căutat să dobândească succese în lupta ei pentru emancipare cultu
rală şi naţională. Această intelectualitate a reuşit, în a doua jumătate 
a secolului X IX  să introducă in aceste lucrări de istorie universală, de 
forma manualelor şcolare şi unele texte privind istoria românilor, mai 
mult ea a reuşit să dobândească dreptul de a redacta istoria Bucovinei 
prin intermediul unor istorici români de seamă, ca de exemplu istoricul 
D im itrie Onciul, a cărui creaţie ştiinţifică a servit drept manual şcolar 
în clasele gimnaziale din acea vreme.

•*» Ibidem, partea a II-a, cap. XV , partea a IlI-a , p. 45.
,u Ibidem, partea a Ul-a, p. 52— 53.
?t Ibidem, partea a lll-a , p 143.

353
23 — Anuarul de Suceava



PROPAGATION DES CONNAISSANCES D'IIISTOIRE UNIVERSELLE 
EN BUCOVINE ENTRE LES ANNEES 1775—1914

Resume

Parmi les voies dc diffusion des connaissances d'liistoiro universelle en Bu
covine, l ’auteur identific les ouvrages â caractere monographique et de synthese, 
ltfc 6tudes et les articles parus dans Ies p6riodiques et dans le  proccessus de 
l’enseignement. On aborde ensuite, des aspects des plus divers qui tiennent â 
l'origine et au contenu de certaines publications, leur circulation, le role des 
pf-riodiques roumains, le rapport national-universel dans le processus de l’enseigne-
ment, la contribution de figures marquantes de la culture de la province comme, par exemple, Aron Pumnul etc.

ORIGINEA ŞI CAILE DE IMIGRARE 
ALE POLONEZILOR IN BUCOVINA

M A R IU S  IU L IA N  PE TR AR U

Prin anexarea Transilvaniei de către Imperiul Habsburgic. anexare 
consfinţită prin articolul I al tratatului de pace habsburgo-otoman în
cheiat la Carlovvitz în 1699, principatul era scos din circulaţia relaţiilor 
internaţionale. Acelaşi lucru se va întâmpla aproape peste şapte de
cenii cu un alt pământ românesc. în urma unei vizite întreprinse de 
către împăratul Iosif al II-lea la începutul verii anului 1773, când osti
lităţile m ilitare ruso-otomane erau în plinâ desfăşurare, împăratul s-a 
convins odată în plus că nu Oltenia putea oferi amintitele avantaje —  
stipulate în tratatul de subsidii încheiat cu Poarta —  ci „acel colţ care 
se mărgineşte cu Transilvania, Maramureş şi Pocuţia“ . adică nordul 
M o ld ove i1.

Prin pacea de la Kuciuk-Kainargi din 21 iulie 1774, se stipula în
tre altele, înlocuirea treptată a trupelor ţariste cu cele austriece în te
ritoriul din nordul Moldovei. Ca urmare, la 31 august 1774, austriecii 
au ocupat Cemăuţiul, apoi până la 1 octombrie Şiretul şi Suceava reu
şind până la 25 octombrie să ia in stăpânire cea mai mare parte a 
Bucovinei -.

Minoritatea poloneză în  tim pul administraţiei habsburgice.

Cortegiul modificărilor din viaţa politică şi-a pus amprenta pe 
viaţa economico-socială, culturală şi religioasă şi, nu în ultimul rând, 
pe cea demografică, încât în una din paginile Revistei politice  se a fir
ma că „ţara noastră a avut nenorocirea a fi un loc de adăpost şi de 
căpătuire pentru toţi oamenii" încât „ţara noastră era o C a lifo rn ie "3, 
sau un EL DORADO in devenire pentru toţi căpătuiţii im igraţi pe pă
mântul bucovinean. De acum încolo se va urmări slăbirea elementului 
românesc, autohton şi realizarea dezideratului mult nutrit de către 
Curtea din Viena, acela de a realiza din imperiul său statul-naţiune'1.

1 Veniamin Ciobanu, La graniţa a trei im perii, Junimea, Iaşi, 1985, p. 24.
• Mihai Iacobescu, Acţiuni, pretexte, mijloace ale habsburgilor pentru a aca

para Nordul M oldovei („Cheia M oldovei"). Proteste ale rom ânilor (1771— 1777), 
Suceava, X I I I—X IV , 1986— 1987, p. 212

:i Deputaţiunea noastră în Viena, în Revista Politică, Anul I, Nr. 2, Suceava,
1886.

'• Mathias P-einolh, Habsburg und dic Aujange der Rumanischen Nations- 
bildung, Leiden, 1976, p. 176: Umlault Friederich, Die Osterreichisch — Unga- 
rische Monarchie in Wort und Dild, Bucovina, 1899, p. 295.
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Po triv it recensământului Rumianţev-Korsakov din 1772— 1773, din 
timpul ocupaţiei ruse, numărul populaţiei din viitoarea Bucovină se 
ridica la 84 514 locuitori în cele 266 de localităţi şi cele trei târguri 
(Suceava, Şiret, Cernăuţi). Situaţia pe naţionalităţi la acea dată se pre
zenta astfel : 64,23% români ; 20.26% ruteni ; 7,06% huţuli ; 3,14% ţi
gani ; 2,86% evrei ; 1,26% ruşi ; 0,54% poloni 5. După cum se poate ob
serva, numărul românilor era preponderent, fapt recunoscut de docu
mentele vrem ii precum şi de topografii care s-au preocupat de carto
grafierea provinciei Bucovina, între care şi maiorul Friederich de Mieg. 
In momentul anexării părţii de nord a Moldovei, în afara recensămân
tului amintit, istoricul Raimund F. Kaindl precizează că numărul polo
nezilor în Bucovina era nesem nificativc, în comparaţie cu numărul ce
lorlalte etnii, şi tot acelaşi istoric conchidea că lucrul acesta s-ar da
tora relaţiilor complicate ale ultimelor decenii cauzate de stăpânirea 
turcească. însă în suita generalului Spleny erau câţiva poloni. Astfel, 
comisarul galiţian de graniţă Thomas Edles vor Woiciehiewcz, venit cu 
Spleny la Cernăuţi, este polonez, care împreună cu alţi o fiţeri şi func
ţionari din armata austriacă s-a aşezat în capitala provinciei Cernăuţi".

Numărul polonezilor in Bucovina, pe tot parcursul administraţiei 
m ilitare habsburgice, este foarte mic. El nu va depăşi procentul de
0,55%. După ce generalul Spleny a părăsit Bucovina, în 1778, houl 
guvernator m ilitar Karol Enzenberg a realizat un nou recensământ în 
scopul stabilirii corecte :a numărului de persoane ce urmau să plătească 
bir către stat. Comparându-se datele obţinute cu cele provenite din 
vechiul izvod —  realizat de Spleny la 1774 —  a reieşit un spor de
9 035 fam ilii cu 47 175 suflete, astfel că numărul total al locuitorilor 
se ridica la 116 925 persoane, constituite în 23 385 de fam ilii din care 
87 811 erau români reprezentând 75,1% din populaţie, 21,114% ruteni 
şi huţani reprezentând 18,6% şi alte naţionalităţi între care evrei, po
loni, germani, în număr de 8 000 de persoane, reprezentând 6 ,84% 8.

După ocuparea Galiţiei şi Lodom eriei de către Austria la  1772, 
cercurile politice nobiliare poloneze din Galiţia au râvn it la bogăţiile 
şi pământurile Bucovinei. De aceea pretenţiile lor vor fi din ce în ce 
mai ridicate odată cu ocuparea părţii de nord a M oldovei după 1774. 
Astfel, dintr-o scrisoare a domnului Moldovei, Constantin Moruzi, către 
sultan, la 11 mai 1781 aflăm  că, vrând să se folosească de interesul mani
festat de către unii nobili polonezi pentru bogăţiile Bucovinei, Curtea 
iin  V iena intenţionase să-l numească pe nobilul leah Ponensky „cu
noscut prin avere şi bogăţii şi care este preferatul împăratului", in 
funcţia de „vo ievod protejat şi independent11 al său in Bucovina ; prin 
aceasta —  explică domnul Moldovei —  „împăratul urmăreşte să insti
tu ie ordine în teritoriul pomenit şi prin atragerea supuşilor din d iferite

Mihai Iacobescu, Din Istoria Bucovinei, voi. I (1774— 1862), Editura Aca
demiei, Bucureşti. 1993, p. 152.

6 Kaindl F. Raimund, Herzog'.hum 3ukowina in  W ort und Bild, Wien, 1893, 
p. 310.

7 Kaindl F. Raimund, op. cit., p. 3Î0.
3 Olga Ştefanovici, Consideraţii asupra situaţiei demografice in  Bucovina in

tim pul stăpânirii habsburgice (1775— 1918), în X X , Suceava, 1993, p. 152. Ion Nistor,
Românii şi ru ten ii in Bucovina, Bucureşti, 1915, p. 77.
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părţi şi aranjarea celorlalte chestiuni necesare, să il facă prosper şi 
să-l populeze, precum şi să extindă afacerile negustoreşti"9. Moruzi 
mai preciza că au fost luate măsuri „pentru locul său de reşedinţă" 
acestui Ponensky urmând să i se repartizeze „terenuri luate din jude
ţele Suceava şi Cernăuţi" ,0. Insă, în cele din urmă, această intenţie a 
împăratului nu a căpătat contur. Toate acestea se întâmplau în mo
mentul în care Curtea din Viena era preocupată de elaborarea statu
tului de organizare a Bucovinei, şi când autorităţile provinciale şi gu- 
berniul din Lem berg cereau cu insistenţă trecerea Bucovinei întregi la 
G a liţ ia n . Sub presiunea cercurilor politice galiţie, Polonia ceruse in
sistent, în timpul războiului ruso-turc din 1768— 1774. să ia parte la 
operaţiunile m ilitare şi să fie  compensată în final cu Principatele Ro
mâne. La 16 septembrie 1786, împăratul Iosif al II-lea  semna actul de 
desfiinţare a administraţiei m ilitare în Bucovina şi înlocuirea acesteia 
cu una civilă. Dar aceasta nu era decât o scurtă perioadă de tranziţie ; 
la 1 noiembrie 1786, Bucovina era încorporată în provincia imperială 
Galiţia, ca al 19-lea cerc administrativ al acesteia 12.

Originea şi căilc de im igrare ale polonezilor în Bucovina,
in timpul alipirii arestcia la Galiţia

Prim a consecinţă a acestei a lip iri a fost începutul slavizării progre
sive a Bucovinei. Spre deosebire de ruteni, elementul etnic polonez nu 
a invadat Bucovina, cu excepţia unor slujbaşi publici şi arendaşi sau 
administratori de m oş ii13. Au venit funcţionari, clerici, învăţători, din 
Bochnia şi Kalusza, iar mai târziu din W ieliczka au fost aduşi minieri 
polonezi în scopul organizării şi conducerii exploatării zăcământului de 
sare de la Cacica. Simultan a sosit un val de emigranţi în scopul câş
tigării existenţei. Au sosit aici negustori, meseriaşi, proprietari funciari, 
oficialităţi, agricultori, liber profesionişti. Din Galiţia au venit şi em i
granţi politici, militari şi civili. Aceştia reprezentau rămăşiţele mişcărilor 
insurgente de după dezmembrarea Poloniei. A ic i s-au ascuns unii con
federaţi sau membri ai legiunilor lui Dabrowski. S-au aşezat, de ase
menea şi persoane civile compromise datorită participării la consDira- 
ţiile din Galiţia. Direcţia si tonul în viaţa comunităţii poloneze din Bu
covina l-au dat intelectualii, moşierii, clericii. învătătorii, funcţionarii, 
liber profesioniştii şi meseriaşii. Ei au fost initiatorii, fondatori si sus
ţinătorii organizaţiilor poloneze din Drovincie. Meseriaşii şi majoritatea 
funcţionarilor oublici s-au stabilit cu precădere in centrele mai im
portante ale Bucovinei cum ar fi Cernăuţi. Suceava sau Şiret. în  rân
dul coloniştilor polonezi care au venit in Bucovina, meseriasii alături 
de agricultori reprezentau grupa cea mai numeroasă. Agricultorii d o Io - 
nezi pot fi întâlniţi deja din prim ii ani ai administraţiei militare. Prin-

11 Relaţiile romăno-otomane 1711—1821. Documente turceşti, Bucureşti, 1984,

p. 488—505.
I" Mihai Iacobescu, op. cit., p 178
"  Teodor Balan. Administraţia şi justiţia in  Bucovina sub generalii Spleny 

şi Enzenberg, in „Junimea L ite ia ră ". Nr. 7—8, 1908, Bucureşti, p. 76— 77.
12 Mihai Iacobescu. op. cit., p. 123 ; Ion Nistor, op. cit., p. 124.
' Ion Nistor, Istoria Bucovinei. Bucureşti. 1991. p. 52.
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tro ei se aflau muncitori agricoli aduşi de moşierii polonezi şi polono- 
armeni. Majoi'itatea o reprezentau insă ţăranii fugiţi din Galiţia în Bu
covina, unde au găsit condiţii mai puţin grele privitoare la obligaţiile 
agricole şi serviciul m ilitar care în Austria dura 14 ani. După integrarea 
Bucovinei în Galiţia. venirea polonezilor a fost protejată, susţinută de 
către gubem iul de la Lemberg, fapt ce se va  reflecta atât in numărul 
crescut al coloniştilor cât şi în întemeierea unor aşezări noi.

Prim ele aşezări poloneze ce s-au format in Bucovina datează încă 
de la sfârşitul secolului al X V III-lea , iar printre acestea se numără în 
primul rând localitatea Cacica, aşezare ce a luat fiinţă odată cu des
coperirea zăcămintelor de sare. După un document aflat in arhivele 
v ien ezev', autorităţile austriece au adus la Cacica în anul 1785 pri
mele 9 fam ilii de ruteni specialişti in m inerit şi evaporare a sării din 
îm prejurim ile Swirsk-ului din Galiţia răsăriteană. In anul 1791— 1792 
au venit la Cacica alte douăzeci de fam ilii de m inieri polonezi din 
Bochnia. care au fost împroprietăriţi de autorităţile austriece. Verid ici
tatea celor arătate mai sus este confirmată de registrele parohiale ro- 
mano-catolice din Cacica l5. A ici se găsesc numele şi celelalte date de 
stare civilă  ale celor veniţi din altă parte şi stabiliţi in Cacica, de Ia 
V. ieliczka sau Bochnia, aceasta nu are importanţă, cert este că atât nu
mele funcţionarilor cât şi ale muncitorilor stabiliţi la Cacica se găsesc 
înscrise şi în arh ivele bisericii din secolul al X V III- lea  şi al X lX -lea  
ale parohiilor W ieliczka şi Bochnia ,e. Nume poloneze ca : Glownia, 
Kopczinski, Kormal, Koza, Misiewicz. Turza erau purtate de specialişti 
m ineri. Administraţia salinei nu s-a preocupat de aprovizionarea anga
jaţilor. ci numai de împroprietărirea lor cu loturi de pământ cultivabil 
şi case de locuit. A tât pământul cât şi casele cu care au fost împroprie
tăriţi locuitorii aşezării nu au fost supuse sistemului de impozitare. 
Localnicii se descurcau cu aprovizionarea pe cont propriu, dar erau 
supuşi legislativ conducerii salinei, excepţie făcând cazurile de crimă, 
care erau cercetate de judecătoria din Suceava. Până la declararea lo
calităţii Cacica ca aşezare oficială, un comitet, alcătuit din şase per
soane de frunte ale salinei Cacica. se ocupau şi de partea social-admi- 
nistrativă a localităţii 17.

Originea denumirii de Cacica este, cu sigui-anţă, slavă, ca şi a lo
calităţilor învecinate Soloneţ şi Solea, a căror bază etimologică vine 
de la cuvântul sare. Interpretarea filologică de limbă slavă este legată 
de bogăţia fizică a terenului mlăştinos din valea unde s-a descoperit 
sarea şi unde s-a întemeiat prima aşezare. De asemenea, nu se poate 
contesta legenda care susţine că denumirea de Cacica provine de la 
cuvântul slav „kaczka“ . care în limba română înseamnă „raţă“ . pasăre 
ce. trăieşte in mediul mălştinos ,î!. în anul 1785, câţiva muncitori ruteni 
specialişti în m inerit au pus bazele localităţii Cacica, împreună cu 
câteva fam ilii venite din raionul Kolomeia, care au şi construit prima

11 Alois Kusstei. K. K. Bukowiner Salinen Bere unc) Hutteriwerks Controlor, 
„Das salzbergwerk zu Kaczyka, in  der Bukowina", Wien, 1813, p. 465—492.

ir’ L iber natorum, copulatorum et mortuorum, Cacica, 1789— 1824. 1805— 1844.
10 Alois Kusstei, op. cit., p. 465—492.
17 L iber natorum, copulatorum et m ortuorum, Cacica, 1794— 1824.
,£ E Prelici, Das Salzbergwerk in Kaczka, Cernowitz, 1912, p. 37.
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aşezare de evaporare a sării. Au  fost ridicate prim ele case sărăcăcioase 
în juru l minei, în m ijlocul pădurii. Odată cu aceştia, şi-au ridicat prim ele 
gospodării şi fam iliile de m ineri veniţi de la Bochnia. In mai puţin de 
două decenii, Cacica a devenit o comună cu m ajoritate poloneză.

Conform recensământului din anul 1810, pe terenurile a fla te  în 
proprietatea salinei, locuiau in total 305 persoane ,9. D intre aceştia, cei 
m ai mulţi polonezi erau de rit romano-catolic şi mai puţini ucraineni, de 
rit greco-catolic. A fară  de angajaţii salinei, fam iliile  acestora se ocupau 
cu agricultura şi cu exploatarea lemnului. In lumina datelor existente 
în dosarele parohiei, rezultă că din prim ele fam ilii venite la Cacica nu 
toti erau de meserie m ineri sau specialişti în evaporarea sării. Astfel, 
în anul 1797, vin din Polonia măcelarul Ioan O lşevici şi cizmarul M ihai 
Krimenski ’2a. Pentru primele decenii a le secolului al X lX -lea , numărul 
polonezilor din Cacica sporeşte, datorită, pe de o parte, creşterii pro
ducţiei de sare, iar pe de altă parte dezvoltării rapide a industriei de 
fabricare a sticlei din împrejurim i. Până la destrămarea monarhiei aus- 
tro-ungare, localitatea Cacica va rămâne cu o populaţie m ajoritar po
loneză.

în  timpul administraţiei galiţiene au apărut două generaţii de po
lonezi născuţi în Bucovina, aşezaţi aici, care au luat locul părinţilor şi 
bunicilor. La acestea trebuie adăugate încă două valuri de noi veniţi. 
Aceştia au fost ţăranii „m unteni" şi feroviarii. Prim ii au apărut în Bu
covina la începutul secolului a l X lX -lea . iar feroviarii, cuprinzând teh
nicieni şi administratori, au venit în deceniul a l şaptelea al secolului 
trecut, cu ocazia construirii şi inaugurării, la 1886, a liniei ferate Lem 
berg— Cernăuţi, iar apoi Suceava— Roman 2I. Grupuri compacte de aşe
zări poloneze formau, la începutul secolului al X lX -lea , „m untenii4122, 
care au venit prima dată din partea de nord a munţilor Beschizii sile- 
zieni —  de unde şi denumirea de munteni —  şi din ţinutul Zyw ic. 
Ei au trecut in Bucovina, la începutul secolului a l X lX -lea  şi din ţinu
turile Czadecki, de pe malul râului Kisuc, de la graniţa cu Slovacia 23.

Emigrarea din aceste zone a început din anul 1803, iar coloniştii s-au 
stabilit in Bucovina in juru l a trei parohii importante : Caliceanca —
o suburbie a Cemăuţiului. în Cacica şi Şiret. Prim ul grup al „munte
nilor" din ţinutul Czadecki a fost alcătuit din 20 de fam ilii, care s-au 
stabilit in Caliceanca. Mulţi dintre im igranţii veniţi în zona Cemăuţiului 
au renunţat la preocupările lor de agricultori, îmbrăţişând cu totul alte 
domenii de activitate. Este interesant de am intit că incă din 1786 întâl
nim poloni-armeni in Cernăuţi, ca proprietari ai unor localuri. Spre 
exemplu, Ştefan Haywasa era proprietar a l restaurantelor şi cafenelelor 
din piaţa veche a oraşului. în registrele oficiale din anul 1780 întâlnim 
în acelaşi timp ca proprietar de locuinţe şi ca mare funcţionai- a l Cer- 
năutiului pe polonul Tomasz W ojcikiew icz. Apoi Lazorz Michalewicz, 
în 1827, a  construit, in m ijlocul pieţii centrale a  oraşului, statuia Maicii

la Liber natorum, copulaiorum et mortuorum, Cacica, 1794— 1824.
70 Ibidem.
• Emil Biedrzyeki, ..Historia Polakow na B u k o w in e Krakow, 1973, p. 43. 
-- „muntenii*' —  pe pancursul acestui capitol vom  utiliza termenul acesta 

pentru locuitorii veniţi din zona muntoasă a Beschizilor.
23 E. Biedrzyeki, op. cit-, p. 43.
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Domnului. Polonezii din Cernăuţi au venit imediat in prim ii ani după 
îjnpărtirea Poloniei. Intr-o revistă bucovineană germană, „Ku lturverein", 
din anul 1935, găsim nume de firm e poloneze care funcţionau la Cer
năuţi încă de la m ijlocul secolului trecut, cum ar fi : Polaczek, Naidek, 
Z ielonko sau Duezek şi altele v'.

A lt grup de emigranţi din Czadecki s-au stabilit la Tereblecea, care 
se a flă  la o distanţă de 10 kilometri nord de Şiret (azi in Ucraina). Aici, 
in cele 17 case părăsitede moldoveni, s-au instalat, in iunie 1803, 11 fa
m ilii de „munteni" (aproape 67 de persoane), iar in 1814 au mai venit 
încă 14 fam ilii din Czadecki. Ei aparţineau parohiei romano-catolice din 
Şiret. Aceştia sunt înregistraţi în actele parohiei încă din 1803, când 
au ven it primele fam ilii de polonezi. Locuitorii Tereblecei au adresat 
unele cereri administraţiei austriece pentru a obţine fonduri necesare 
pentru a lucra pământul. Astfel, in anul 1817, cele 80 de fam ilii de 
„m unteni" stabilite aici au cerut un împrumut pentru a-şi cumpăra 
seminţe ca să poată însămânţa ogoarele

In anul 1821, locuitorii Tereblecei. împreună cu locuitorii polo
nezi din Huţa Veche. Crasna Pulnei şi Crasna Ilschi înaintează o cerere 
la împăratul Francisc pentru a primi noi terenuri pe care să se poată 
stabili un număr de incă 80— 130 de fam ilii şi pentru a întemeia gos
podării. O parte din coloniştii din Tereblecea primesc până in anul 1836 
noi terenuri din partea autorităţilor austriece, şi se stabilesc în loca
litatea Pleşa, comuna Mănăstirea Humorului, pentru ca din rândul 
celor rămaşi, un număr mai mic de fam ilii să se aşeze în Huţa Veche, 
Crasna Putneivşi Crasna Ilschi 20.

Cu toate că in anul 1826 au plecat 20 de fam ilii din Tereblecea, 
locuitorii rămaşi au solicitat în continuare noi terenuri pentru activităţi 
agricole. Incă din 1839— 1840, cele 38 de fam ilii rămase aici şi cu 40 de 
fam ilii poloneze care locuiau in Hula Veche şi în Crasna depuneau 
cereri pentru obţinerea de noi terenuri în partea de jos a văii Humo
rului, însă nu lc obţin pentru că autorităţile austriece le facilitează aşezarea 
în Hliboca. Nu întâmplător numele ţinutul Czadecki se întâlneşte în re
gistrul de cununii al parohiei, din Şiret din anul 1825. care avea in 
subordine şi biserica din Hliboca. O parte dintre locuitorii polonezi sta
b iliţi în Hliboca părăsesc, in 1834. localitatea, stabilindu-se în Soloneţul
Nou. Pe lângă cele 30 de fam ilii ce au plecat din Hliboca în Soloneţul
Ncu, încă 19 fam ilii vor părăsi localitatea, stabilindu-se la Solea. Se
mai aminteşte de o colonie de polonezi „m unteni" la Humor, compusă 
din 9 fam ilii, care au venit încă din 1803 27.

Centrul principal al „muntenilor” polonezi din Bucovina devine 
■Ruta-Veche. Crasna Ilschi şi Crasna Putnei, situate de-a lungul izvoa
relor' Şiretului Mic. In anul 1803 se stabilesc in Huţa Veche câteva 
zeci de fam ilii de colonişti polonezi din ţinutul Czadecki, aduşi de 
Kriegshaben, arendaşul bunurilor Fondului Bisericesc. Aceşti colonişti 
munceau ca tăietori de lemne pentru fabrica de sticlă. Cu timpul, colo-

y' Ibidem, p. 44. 
v' Ibidem, p. 47.
36 Ibidem, p. 48.
37 Ibidem, p. 49.
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niiie creşteau numeric prin venirea K isu ţan ilor78 din Caliceanca, Te 
reblecea şi Hliboca, care s-au aşezat pe pământul părăsit de populaţia 
românească în urma condiţiilor create de arendaşul Kriegshaben. „Mun
tenii" polonezi au fost supuşi la cote mari şi trebuiau să facă de pază 
pe aşa-numitele „cerdace". Mai târziu, fabrica dă faliment din lipsă 
dc lemne, iar o parte din „m untenii" polonezi se întorc la Huţa Nouă, 
aproape de Czadyn ?0, localitate care există şi astăzi ca principal centru 
industrial din regiunea Cracoviei (este vorba de Nowa Huţa). Insă cele 
mai multe fam ilii care părăsesc Hula Veche, se vor stabili in îm preju
rim i, la Bănila Moldovenească şi Pătrăuţii de Jos din districtul Storo- 
jineţ. In statistica Hutei Vechi sunt consemnate nume de polonezi care 
au locuit şi muncit aici, nume ce ne întăresc convingerea că in această 
localitate elementul etnic polonez a avut un rol important, pe lângă 
coloniştii germani. Astfel, sunt înscrise nume ca : Jan Sokolowski, năs
cut Li 17 februarie 1821, M icolaj Lubomirski. născut la 29 noiembrie 
1821, sau Jakub Penczokowski, născut la 8 iulie 1828 şi Antoni M ysli- 
borski, născut la 1 iunie 1819 şi exem plele pot continua. Dc exemplu, 
în 1829, în Huţa Veche a luat cununia Jozef Czenvinski cu Anna Bi- 
lanska. A tât in Huţa Veche, cât şi în Bănila Moldovenească întâlnim 
nume dc fam ilii cunoscute, cum ar fi cel de Grudzcznsky. Siermieniecky, 
Sokotowsky, Preidzieckv, Diebicky. Olszewsky.

Ca şi în cazul localităţii Huţa Veche, mulţi polonezi din localitatea 
Volcineţ, districtul Şiret, vor părăsi localitatea datorită condiţiilor eco
nomice foarte grele şi se vor stabili în Storojineţ. Lucrul acesta este 
prezentat de statistica localităţii in care sunt înscrise nume poloneze, 
ca : Domoszewski, Szvmonski, Dobrowski, Cichomski, laworski. Tor- 
binski. Broniewski. Tomoczkowicz. Padzczyncki şi lista poate continua :a\ 
M. Gotkiew icz a arătat în urma cercetărilor statistice că majoritatea 
polonezilor ce au im igrat in Bucovina vin din zona Czadeck, iar printre 
aceştia se aflau fam ilii cu nume ca : Jarzobkowic, W ilezynski. Ostrow- 
ski, Aleksandrowicz. Dobrezynski. Kowalski.

In anii 1834— 1842. în partea de sud a Bucovinei, au fost întemeiate 
trei aşezări ale „muntenilor” polonezi proveniţi din rândul kisuţanilor, 
aşezaţi de la începutul secolului al X lX - lea  in localităţile menţionate, 
de unde au emigrat. Odată cu Cacica, unde încă la sfârşitul secolului 
al X V III-lea , trăia o mare grupă de m ineri polonezi, aceste trei aşezări 
nou apărute sunt cele mai importante aşezări poloneze din Bucovina, 
care dăinuiesc până astăzi : Soloneţul Nou, Pleşa şi Poiana Micului. De
numirile acestea au fost stabilite cu timpul pentru aşezările respective.

Apariţia acestor noi aşezări se datorează, pe de o parte, iniţiativei 
gubem iului din Lemberg. care, in anul 1826, înainta cancelariei Curţii 
din Viena propunerea populării câtorva districte din sudul Bucovinei, 
ior, pe de altă parte, kisuţanilor aşezaţi în Hliboca, Tereblecea, Huţa 
Veche şi Crasna, care. având puţin loc pentru a întemeia gospodării, 
depuneau cereri la autorităţile austriece pentru obţinerea de noi tere
nuri pentru colonizare.

58 Kisuţani — nume dat imigranţilor din ţinuturile Czadeck, după numele 
râului Kisu ce curge la graniţa cu Slovacia.

29 Emil Biedrzyeki, op. cit., p. 39—52.
*' Ibidem, p. 39—52.

.361



In anul 1834 kisuţanii- din Hliboca depun cereri la starostele din 
Cernăuţi pentru aprobarea dc noi terenuri pentru coloniştii polonezi. 
In ziua de 6 octombrie 1834. din ordinul starostelui, a fost incheiat un 
proces verbal între 30 de fam ilii din Hliboca şi D irecţia agricolă a 
m oşiilor clin Solea. Procesul verbal a stabilii şi condiţiile în care trebuia 
să apară noua colonizare de-a lungul apei Soloneţ. Coloniştilor li s-au 
aprobat terenuri de pădure şi imaş : în total, 941 hectare de pădure 
şi imaş. Fiecare fam ilie era obligată să plătească anual 20 de crăiţari 
pentru fiecare teren şi câte un florin pentru lemne de foc. De asemenea, 
fiecare gospodar trebuia să aibă două vaci, doi boi şi unelte gospodă
reşti pentru a-şi putea întemeia o gospodărie din lemnul primit de la 
moşia Solea in acest scop. în acelaşi timp, ficcare gospodar trebuia să 
lucreze 12 zile pe an ca să acopere suma de 8 crăiţari până la 10 crăiţari 
pentru ziua de lucru şi 12 crăiţari pentru zilieri. Prim ii 6 ani coloniştii 
polonezi au fost scutiţi de obligaţii, de a ltfe l ca şi toţi coloniştii ce au 
im igrat în Bucovina 2'.

La sfârşitul lunii octombrie a anului 1834, 30 de fam ilii de „mun- 
ţen i“ polonezi emigrează din Hliboca pe valea Soloneţului n2. A ici apare 
localitatea Soloneţul Nou. comună rurală situată in districtul Gura Hu
morului, aşezată pe pârâul Soloneţ, spre N -V  dc Cacica şi spre V  de 
Pârţeştiî de Jos. La 1776 localitatea Soloneţ era în stăpânirea mazilu- 
lului Matei Banloş şi a negustorului Dumitru Stigin. Spleny pomeneşte 
de un izvor de slatină aici, care ar f i  fost exploatai de locuitorii ro
mâni n3. Principala ocupaţie a locuitorilor este exploatarea lemnului din 
pădurile din împrejurim i, precum şi creşterea animalelor şi cultivarea 
cerealelor. „M untenii" muncesc din greu şi îşi construiesc gospodării, 
fiecare după poscibilităţi. Trec deja două generaţii şi între anii 1888—  
1889, 40 de fam ilii emigrează din Soloneţ. 12 fam ilii in Brazilia, iar 
între anii 1895— 1910. a lic  40 de fam ilii în Bosnia, iar mai târziu o altă 
parte din locuitorii Soloneţului Nou se stabilesc în alte sale ale Bu
covinei, cum ar fi : Pătrăuţii de Jos, Arşiţa, Panea, Dunavăţ şi lângă 
Bănila Moldovenească.

A  doua aşezare de kisuţani care s-a înfiinţat in 1836 in apropiere 
de Soloneţul Nou, a prim it numele de Pleşa, de la denumirea dealului 
pe care s-au aşezat coloniştii. Localitatea Pleşa, ce se află in districtul 
Gura Humorului şi este aşezată pe partea stângă a văii Humorului, 
puţin spre nord de comuna Mănăstirea Humorului. A ici s-au stabilit 
colonialii din Tereblecea, Caliceanca, Huţa Veche şi Crasna. Condiţiile 
ele aşezare au fost asemănătoare cu ale celor stabiliţi in Soloneţul Nou. 
Coloniştii primesc 30 de fălci de pământ —  în aceasta intră şi 16 m.p. 
de pădure pentru defrişare —  şi suni scutiţi de impozite pe timp de 
zece ani. Populaţia de aici sr ocupa in special cu prăsitul o ilor şi, mai 
ales, cu exploatarea lemnului din pădurile învecinate. Spre sfârşitul se
colului al X lX -lea , o parte din locuitorii polonezi din Pleşa vor emigra 
în Bosnia, în sate bucovinene ca Pătrăuţii de Jos, Laurenca, Păltinoasa

' •" Ibidem, p. 48.
Ibidem. p. 48 ; Marguerite Willaume. Polacy w Rumunii, Lublin, 1081. 

p. 43—45.
33 Emil Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, 1908, p. 132.
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şi în Moldova. In urma celor două războaie mondiale, datorită condiţiilor 
vitrege de viaţă, mulţi colonişti polonezi din Pleşa au găsii adăpost 
in Tereblecea, de unde erau originari majoritatea dintre ei 3ţ.

Poiana Micului —  sau în gfcrmană Buchenheim —  este a treia aşe
zare în care s-au slabilit, in anul 1842, coloniştii polonezi veniţi din 
Huţa Veche şi Tereblecea. In august 1838 s-a aşezat aici o numeroasă 
colonie de germani din Boemia, care au dat numele dc Buchenheim. 
după prezenţa pădurilor de fag din zonă35. A ici. in 1838, s-a format
o comisie din funcţionari germani, care, in 1842, au revizuit terenurile 
repartizate pentru colonizare. Rezultatul a fost că lot pământul repar
tizat atât coloniştilor germani, cât şi coloniştilor polonezi —  pentru cele
40 de fam ilii din Hula Veche şi 38 do fam ilii din Tereblecea — , a fost 
împărţit in două. In partea de sus a Humorului s-au stabilit 40 de fa 
m ilii germane, iar in partea de jos cele 40 de fam ilii din Ilu ta  Veche 
şi cele 38 de fam ilii din Tereblecea, care trebuiau să rămână pe loc. 
Aşa apare localitatea Poiana Micului, localitate cu locuitori germani 
şi jumătate polonezi. A ici populaţia se ocupa cu creşterea animalelor 
şi cu exploatarea lemnului din pădurile de fag învecinate.

A  patra aşezare in care s-au stabilit colonişti polonezi, era locali
tatea Bulai —  Moara —  de lângă Suceava. Aceşti polonezi au venit din 
raioanele Kolbuszow şi R opczvczi:tfi. Din scurta istorie a acestor aşe
zări ne putem da seama că ţăranii „m unteni" s-au stabilit în zonele* 
înalte ale obcinilor Bucovinei, unde şi-au întemeiat gospodării şi au 
lucrat ca muncitori forestieri sau în fabricile de sticlă din localităţile 
unde trăiau, pe când intelectualii, negustorii şi funcţionarii s-au stabilit, 
în general, în centrele mai importante ale Bucovinei, cum ar fi Cernăuţi. 
Siriei, Suceava. Câmpulung Moldovenesc. Rădăuţi.

Im igrarea polonezilor s-a datorat şi altor cauze, nu numai celor de 
natură economică. Astfel, nu trebuie să omitem şi aspectul politic, care 
a jucat un rol preponderent in fenomenul de im igrare a coloniştilor po
lonezi. Secolul al X V III- lea  se poate caracteriza printr-un izbitor pa
ralelism între soarta Moldovei şi cea a Poloniei. Situată între trei state 
m ilitare —  Rusia. Austria şi Prusia. —  Polonia a fost zdrobită, dez
membrată şi, în urmă, desfiinţată :i‘ . iar Moldova, asupra căreia se con
centra la fe l atenţia Rusiei şi Austriei, a scăpat numai ca prin minune 
de soarta pregătită de cele două imperii m ilitariste. După cum se cu
noaşte, evoluţia istorică a Poloniei şi a Principatelor Române in ulti
mele trei decenii ale secolului al X V III- lea  şi prima jumătate a secolului 
trecut, are multe trăsături comune. Situate la întretăierea drumurilor 
ce duceau fie  către Europa Centrală, f ie  către gurile Dunării şi Marea 
Neagră, ele au constituit in această perioadă obiectul de dispută al ma
rilor imperii, care urmăreau supremaţia politică in aceste zon e3*. După 
lupta de la Maciejowice, din 10 octombrie 1794, Polonia a fost ştearsă de

!li Emil Grigorovitza, op. cit., p. 49 : Marguerite Willaume, Polacy w Rumunii. 
Lublin. 1981. p. 43—45.

Emil Grigorovitza, op. alt., p. 128.
•f' Emil Grigorovitza, op. cit., p. 50.
1,7 Veniamin Ciobanu, Relaţiile politice romăno-polone între 1609— 1848, Ed 

Acad., Buc.. 1980, p. 14.
58 Ibidem. p. 13.
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pe harta politică a Europei39. Lovitura dată polonezilor a fost uluitoare. 
Statul lor naţional, care secole inti'egi fusese un factor determinant în 
politica europeană medievală, este desfiinţat, iar conducătorii lor na
ţionali, parte prinşi de adversari, parte expatriaţi în toate ţările Europei, 
începând cu 1795 —  după împărţirea Poloniei — , polonezii şi românii 
se aflau in aceeaşi tabără şi anume în tabăra luptătorilor pentru eman
cipare socială şi naţională, şi de aceea poate cei mai mulţi dintre ei 
s-au gândit să se refugieze in Turcia şi in Principatele româneşti. Se 
zice că la 1795 generalul de brigadă polon Ioachim Denisko ar f i  lansat 
cel dintâi parola : „La  Valachia" ţ0. Dc fapt, după anul 1795. un mare 
număr de polonezi s-au refugiaI in Moldova prin Bucovina. Intre ei se 
aflau nume cunoscute ca Ioachim Denisko, Ilinski Rzadkiewcz, Bere- 
zowsky şi alţii Cu siguranţă că in drumul lor spre M oldova au fost 
şi câţia polonezi care s-au stabilit în Bucovina ,a ltfe l cum s-ar explica 
prezenţa la Cernăuţi, in 1797, a unui oarecare insurgent pe nume Ha-
iaktowicza, împreună cu un grup de prieteni '’2.

La incepulul secolului al X lX -lea . chestiunea statului polonez a 
făcut obiectul multor tratative de pace, printre care si aceea încheiată 
la Tilsit intre împăratul Napoleon Bonaparte şi ţarul Alexandru 1 al 
Rusiei. Astfel, in urma păcii din 1806--1807 de la Tilsit, la insistenţele 
lui Napoleon. Polonia a fost reînfiinţată Dar, sfârşitul imperiului fran
cez a adus o dată cu el şi sfârşitul Poloniei, hotărâre consfinţită prin 
Congresul de pace de la Viena din 1815, când ţarul Rusiei devine şi 
rege a l Poloniei M. începând cu 1830, din Belgia şi din Palatinat, valul 
mişcărilor revoluţionare s-a întins şi în Polonia, sfârtecată şi amputată 
deopotrivă de Rusia. Austria şi Prusia. Mişcarea revoluţionară polonă a 
cuprins regatul Poloniei —  creat de congresul de la Viena, din terito
riile fostului ducat al Varşoviei —  pe tronul căruia stăpânea din 1815 
tarul Rusiei. Mişcarea poloneză a fost îndreptată îm potriva autocraţiei 
ţariste. Aristocraţia poloneză a instituit un guvern provizoriu. Tânăra 
dietă poloneză a votat la 25 ianuarie 1831 detronarea tarului şi a dat o 
constituţie, dar dupâ această dată tarul transformă revoluţia polonă in
tr-un sângeros război dc reprimare ',5.

După înfrângerea insurecţiei din Varşovia, neputând face faţă ar
matei ruse-şti. care era de cinci ori mai numeroasă decât armata sa, corpul 
de armată polon comandai de generalul Dwem icki, a cerut, la 27 aprilie 
1831. guvernului austriac, azil politic in Galiţia 56. Era un corp de ca
va lerie şi artilerie alcătuit din 6 000— 7 000 de oameni, la  care s-a mai

■n Ştefan Kicniewicz, Historia Polski 1795—191$, voi. 11 (1795—1831), Tom II, 
Varşovia. 1971. p. 32.

T. Balan. Emigranţii poloni in Bucovina şi Moldova in secolul al XlX-lea, 
tiparul „Glasul Bucovinei. Cernăuţi, 1935, p. 4.

•i ibidem. p. 5.
Emil Biedrzyeki, op. cit., p. 41.
Ştefan Kieniewicz, op. cit., p. 102— 107.
Ibidem, p. 199—202.
Ibidem, p. 423— 434.

,c Pawlouska Bronislaw. Przejscie Kormisu generala Dwernickiego do Galicyi 
wrku 1831, in „Kwartalnik historyczany“, anul XX , p. C80—684 ; Şt. Kieniewicz, 
op. cit., p. 463— 165.
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adăugat o m ie de călăreţi ai generalului Koliska Cancelarul Austriei, 
Metternich, de teamă să nu creeze un focar de revoluţie în Galiţia, după 
ce l-a dezarmat şi după ce a dispus ca soldaţii bolnavi să fie  transportaţi 
la spitale, iar cei sănătoşi să fie  izolaţi de ofiţeri, a răspândit acest corp 
de armată în d iferite a lte  ţinuturi austriece. O fiţerii au fost trimişi în 
Moravia şi Stirya, generalul Dwerrnicki în oraşul S tayer/18, iar soldaţii 
cu subofiţerii, încolonaţi în grupuri de câte 300— 400 de oameni, au fost 
transportaţi la Colomea. iar de aici la Cernăuţi şi în sudul Bucovinei, 
pentru a ajunge în Ardeal.

Dar transportul insurgenţilor poloni întâmpină dificultăţi. Coman
dantul m ilitar a l Ardealului, generalul Ignatz, conte de Hardegg, avizat 
fiind despre transportul de răsculaţi poloni care se apropiau de hotarul 
Transilvaniei, din m otive necunoscute, a închis hotarul de la Tihuţa —  
pasul Bârgăului —  dând ordin maiorului Pop din Prundul Bârgăului 
să înştiinţeze telegrafic autorităţile bucovinene'49. Pop avertiza., printr-o 
scrisoare din 8 iunie 1831, batalionul de grăniceri bucovinean, că trans
porturile din Bucovina spre Ardeal sunt sistate. A stfe l că o parte dintre 
insurgenţii polonezi —  sub o m ie de ostaşi —  au rămas în Bucovina, o 
parte la Câmpulung Moldovenesc şi în a lte  sate din ju r :  Sadova şi 
Vama, iar restul la Gura Humorului, Ilişeşti şi Sf. Ilie, lângă Suceava 50.

După terminarea războiului şi ocuparea Poloniei, Rusia lansa in 
decembrie 1831 o amnistie pentru toţi refugiaţii poloni, amnistie ce va 
f i  repetată şi în primăvara anului 1832. Excluşi de la binefacerile am- 
nistriei n-au rămas decât preoţii. Guvernul austriac fu invitat să încu
rajeze pe polonii răsculaţi să facă cereri individuale de amnistie şi re
patriere. în Bucovina s-au înregistrat un număr de 232 de cereri de 
repatriere51, insurgenţii polonezi fiind transportaţi în decembrie 1831 
din Cernăuţi la Cueiurul M ic iar de aici până la Okopi, unde au fost 
predaţi autorităţilor ruseşti.

O mare parte din rândul populaţiei poloneze refugiate, s-a stabilit 
defin itiv în Bucovina. Locuitorii bucovineni, poloni, români, germani 
i-au prim it cu multă căldură. Unii intelectuali chiar intenţionau să sus
ţină din punct de vedere material pe soldaţii polonezi stabi]|iţi, prin 
organizarea unor concerte de binefacere, a unor reprezentaţii teatrale 
şi chiar deschiderea unei loterii : altfel cum s-ar putea explica ordinul 
autorităţilor austriece de a sista orice acţiune de acest gen în spaţiul 
revoluţionarilor polonezi.

Contele Tarnowski, comandantul m ilitar al Bucovinei —  polon de 
origine —  împreună cu Gheorghe Isăcescu, comisar imperial civ il al 
ţinutului, i-au ocrotit cu toată simpatia. Isăcescu până la pensionarea
lui forţată in timpul revoluţiei dc la 1848, şi-a manifestat adeziunea
faţă de cauza polonă şi faţă de refugiaţi. Prin grija  celor doi, răsculaţii 
poloni au prim it imediat încartiruire, îmbrăcăminte şi hrană 52. O parte 
dintre polonezi sunt prim iţi în casele boiereşti şi în fam iliile de inte-

'•7 Ionel Durdalîi, Influenţa insurecţiei  poloneze din 1830— 1831 in Bucomna. 
Ştiri inedite în Suceava, V, 1978, p. 272. 

îs T. Balan. op. cit., p. 9— 10.
Ibidem. p. 11.

Vj Ionel Dfirdalu, op. cil., p. 272 ; T  Bălan, op. cit., p. 13
r»1 Teodor Balan, op. cit., p. 13.
w Ionel Dărdală, op. cit., p. 272—273.
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lectuali. La consilierul Elias Kadar dir. Suceava s-a aşezat polonul 
Balsy Werzbieki. Polonul Josef Ieltuchowsky din Halucince, guvern 
Kamenetz-Podolsk s-a aşezat la boierul polon Jacob Winiarsky din 
Cotman. Boierul român Buchental53, ceru în iunie 1833 pe insurgentul 
Tomas Krzeschinsky voind a-1 angaja ca bucătar. La moşia din Crasna 
Ilschi a petrecut un 1imp refugiatul Gregor Poniatowski. Astfel, la Şer- 
băuţi se afla un Hauer, la Rohozna au fost Franciszek Jasinski şi Jan 
Szulerzycki.

Din luna noiembrie 1832 există o listă a tuturor răsculaţilor poloni 
plasaţi în Bucovina pe la boieri şi intelectuali. La boieriţa Casandra 
W olfram  se găseau 19 refugiaţi. Cu timpul ea a cedat câţiva şi boierilor 
Toader Lupu din Volcineţ, Iean Vasilco din Budiniţa şi lui Mokranski 
din Crisceatec. Iordachi Vasilco avea în gazdă 5 refugiaţi, anume : Le- 
bedovici Anton, Rugezki Nicclai, Fiatezki Bartolomeu, Rzegadlo Josef 
şi Pichozki Andreas. Ladislau Sabo din Pătrăuţii de Jos întreţinea 20 de 
refugiaţi, contele Tam ow ski 2. Buchental 1. baron Iahacachi Cârste 3, 
D im itrie Vasilco din Panca 2

îndeosebi polonii care au fost găzduiţi la Cernăuţi şi pe la moşii, în 
majoritatea carurilor , n-au voit să se întoarcă acasă, nedând crezare 
amnistiei ruseşti. Polonul Ioachim Czernecki din Siedliscze, Kamenetz- 
Podolsk, aflător în serviciul preşedintelui de tribunal din Cernăuţi, 
Brzorad, a declarat Că e gata să plece în toate continentele numai in 
Rusia nu. Ignatz Czechov/ski din Darazina, Kam.-Podolsk, a declarat 
următoarele : „mă supun tuturor măsurilor ce se vor lua privitor la 
amovarea mea. numai rog, să nu mă trim iteţi în patria me, în Rusia". 
La fe l a declarat şi Cari Bernacki originar din Wisznopol, Kam.-Podolsk. 
Din cei 120 insurgenţi din Cernăuţi, numai doi au declarat că sunt gata 
a se intoarcc in Rusia. Din cei care au rămas, 26 au intrat in armata 
austriacă, iai restul de 91 au rămas să-şi caute serviciu în Bucovina. 
Primarul Cemăuţiului a rămas să-i plaseze y‘.

în cei aproape trei ani de la insurecţia din Varşovia, refugiaţii polo
nezi bucurându-se de spiritul de solidaritate şi simpatie al românilor 
au reuşit să-şi camufleze originea lor. Pentru descoperirea lor, in Buco
vina, s-a recurs şi la concursul bisericii. La ordinul guvernământului 
imperial din Lemberg. Isâia Baloşescu. episcopul Bucovinei avertiza 
clerul din eparhie, la 11 mai 1834, că pentru întărirea legăturilor de 
prietenie şi vecinătate cele trei mari puteri —  Austria, Prusia, Rusia —  
au convenit ca toţi polonii „vinovaţi de fapta hainiei asupra tronului- şi 
a câ rm u irii"55, adică „v in ova ţi*1 de răscoala de la Varşovia din 1830 —  
183J îm potriva domniei ţarului pe tronul regatului Poloniei, să nu gă
sească în nici un stat din cele trei „ocrotire sau adăpostire". şi să l'iie 
extrădaţi. La 12 august 1831 episcopul cerea protopopilor să verifice

' : Familia Dobrowolski a fost de origine poloneză, dar incă în secolul al 
X V III- lea  s-a romanizat, prin căsătorii şi apoi a prim it de la austrieci rangul 
nobiliar de .cavaleri“  cu adăugarea numelui de „Buchenihar*. Legătura cuvân
tului acestuia de „Buchenland" i=Bucovina) este uşor de ghicit — după N. Tca- 
ciuc, Viaţa f i opera lui Tudor Flcndor, Cernăuţi, 1933, p. 8.

M Teodor Bălan. p. 14— 15 ; Lista cu toţi refugiaţii polonezi stabiliţi in Buco
vina, no-a fost indicată de lucrarea amintita ; pentru o prezentare mai clară a 
acestui fenomen am utilizat-o în lucrarea de faţă.

15 Ionel Dăidală, op. cit., p. 273.
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dacă în parohii nu sunt ascunşi poloni refugiaţi şi le atrăgea atenţia că 
în Galiţia mulţi preoţi au fost pedepsiţi pentru tăinuirea de refugiaţi 
ce au fost antrenaţi în revoluţia din Varşovia. Preoţii h înregistraseră 
în rubricile registrelor matricole pentru născuţi rămase libere de-a lun
gul anilor „a să numi cum că nu sunt. străini, ce sunt din statul îm
părăţiei născuţi*15li, adică din imperiul habsburgic. De acest procedeu 
se mai folosiseră şi altă dată preoţii din Bucovina. In urma corespon
denţei dintre episcopie şi protopopiate, după această dată, rezultă că nu 
s-a operat nici o extrădare. Refugiaţii polonezi s-au bucurat de multă 
afecţiune şi simpatie din partea populaţiei româneşti majoritare. Mulţi 
dintre polonezi întemeiază chiar fam ilii în urma căsătoriei lor cu ro
mânce, şi nu de multe ori au fost cazuri când polonezii au fost con
vertiţi de la religia lor romano-catolică, trecând la ortodoxism. Cu con
cursul preoţimii, mulţi polonezi au devenit indigeni, fiind înscrişi în 
matricolele născuţilor. Spiritul de solidaritate al românelor cu cauza 
polonezilor a fost întreţinut şi prin aceea că ambele popoare se aflau 
sub aceeaşi stăpânire străină. M ulţi dintre urmaşii polonezilor pierzând 
orice speranţă de a se mai întoarce în patria lor, s-au simţit mai mult 
români şi au făcut din Bucovina a doua lor patrie.

Evoluţia statistică a polonezilor din a II-a jumătate a secolului al X lX -lea  
şi primul deceniu al secolului al XX -lea.

' Asupra numărului de refugiaţi polonezi care s-au stabilit in urma 
insurecţiei din Varşovia din 1830— 1831 nu există nici o statistică, cert 
este că la m ijlocul secolului al X lX -lea , numărul polonezilor ven iţi în 
Bucovina a înregistrat o creştere simţitoare faţă de ultimul recensă
mânt din 17^2 când aceştia sunt consemnaţi pentru prima dată în regis
trele oficiale, însă numărul lor este redus comparativ cu proporţia celor
lalte naţionalităţi. Astfel, în timpul cât Bucovina, după o legătură de 
mai bine de 60 de ani cu Galiţia şi-a dobândit autonomia, erau în ţară 
numai 4.000 de polonezi 57, adică sub l.% din totalul populaţiei, care 
în 1850 se ridica la cifra de 436.920, înregistrându-se o creştere faţă de 
recensământul anterior din 1837 de 62.414 persoane58. în 1857, când 
a fost realizat următorul recensământ, numărul românilor continuă să 
reprezinte cel mai ridicat procent de 44,37°/o faţă de cel al rutenilor, cu 
un procent de 37.42% şi cel al germanilor cu numai 7,86° „ 59. în pri
vinţa populaţiei poloneze, numărul acesteia rămâne constant, deşi popu
laţia Bucovinei ajunge ca la recensământul din 1869 să înregistreze o 
cifră de 511.964 locuitori, adică cu 75.044 mai mulţi faţă de recensă
mântul precedent110.

a  Ibidem. p. 274.
r-7 Kaindl F. Raimund, op. cit., p. 310.
53 Die Bukowina. (Monumentale Monographie des Latides mit Berucksichtung

aller Ortshaften), Czernowitz. 1899, p. 121.
39 KarI A. Romstorfer. Ilubert Wiglitzky, Vergleiclwnde grossische statistţkin

ihrer cOnwendung au das Herzogthum un das „osterrcichisclw staatsgebiet".
Wien, 1880, p. 18.

** Ibidem. p. 18.
11 Limba românească în Bucovina, în „Revista Politica' , Nr. ti, Succava, 1889.
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Privind tabloul general al populaţiei pentru anii 18G9, 1871 şi 1875 
putem desprinde următoarele concluzii : 61

Anul Ro
mânii

Ru
tenii

G er
manii Evrei Poloni Lipo

veni
A r 

meni
Ma

ghiari A lţii

1869 207000 18600U 47000 •17700 5000 3000 2000 9500 4800
1871 209116 191195 41065 41065 — 3043 __ 8586 9908
1875 221720 202700 43374 51617 — 3260 -- 9238 10307

Populaţiu poloneză din Bucovina va înregistra o cifră de 5.000 de 
persoane, cu 1.000 de locuitori mai mulţi decât în 1850, atingând un 
procent de 1 %  °2, deci o creştere foarte mică în comparaţie cu celelalte 
naţionalităţi. Românii continuă să reprezinte numărul cel mai mare de 
locuitori, cu un procent de 42,38%, faţă de elementul etnic rutean care 
a înregistrat o creştere de 36.34% w, în pofida politicii de desnaţionali- 
zare şi în  special de rutenizare susţinută de către autorităţile austriece. 
După cum se poate observa, şi pentru următorii ani —  1871 şi 1875 — , 
românii rămân cei m ai reprezentativi din întreg spectrul etnic al Buco
vinei acelor ani. Din păcate pentru anii sus-amintiţi, nu deţinem infor
maţii asupra numărului şi evoluţiei populaţiei de origine poloneză. Se 
pare că, o „contribuţie41 minimă la creşterea numărului polonezilor buco
vineni, l-a constituit revoluţia poloneză din anul 1862— 1863, care însă 
a avut un epilog asemănător precedentelor revoluţii din 1831 şi 1848. 
Acest fapt a determinat ca un mare număr de emigranţi poloni să se 
reverse peste tarile e u r o p e n e D in t r e  emigranţii poloni, unii s-au oprit 
şi în Bucovina. Astfel, în iunie 1865, jandarmeria austriacă a făcut o 
descindere in casa proprietarului polon Dlugoborschi din Petriceanca. 
A  găsit aici doi emigranţi poloni. Unul se chema : Giovanni Miezb, având 
un paşaport sardinic din Constantinopol, iar celălalt era Anton Ivanof 
Voinarov şi avea un paşaport turcesc eliberat în Tulcea. M iezb a rămas 
în Petriceanca iar Voinarov a fost expulzat în M o ldova05. Cu acest 
prilej, preotul catolic Adalbert Groholski a fost condamnat la 3 zile 
arest şi la o sumă de bani, fiindcă a căutat să împiedice arestarea celor 
doi emigranţi.

Tabloul etnic al populaţiei bucovinene va fi cu totul altul pentru 
anul 1880. In primul rând, constatăm o creştere a populaţiei provinciei 
in general, ajungând la 570.295 de locuitori, înregistrându-se o creştere 
cu 58.331 de persoane faţă de precedentul recensământ realizat în 1869 66. 
In ceea ce priveşte populaţia de origine poloneză, surprinzător este 
faptul că numărul acesteia a crescut foarte mult, ajungând la peste

w Karl A. Romstorfer, op cit., p. 18
'• Ibidem, p. 18.

64 Marguerite Willaume, oo. cit., p. 67.
' '  Teodor Bălan, op. cit. p. 16.
,f Die Bukowina. Czernowitz, 1899, p. 1?1
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18.000 G7, adică având o pondere de 3,21% 08 din totalul populaţiei Bu
covinei. Potrivit însă altei surse demografice numărul polonezilor din 
Bucovina ar fi atins cifra de 23.932. ceea ce ar reprezenta o pondere de 
4,21% , situându-i pe polonezi în acest caz pe locul al IV -lea  între na
ţionalităţi Pentru o imagine mai clară prezentăm situaţia pe naţio
nalităţi pentru anul 1880 70 : 42,17% ru ten i; 33,42% rom ân i; 7,28% 
germani ; 3,21%  polonezi ; 11,86%  evrei. De unde, la anexarea aproape 
nu existau ruteni în Bucovina şi incă la 1870, românii aveau majoritatea 
relativă (42,38%), în Bucovina, la 1880 ii întâlnim întrecuţi de ruteni 
cu 50.000 de su fle te71.

Dacă în 1880 erau peste 18.000 de polonezi —  sau peste 23.000 cum 
prezintă altă statistică —  peste zece ani, în 1890, 29.804 polonezi sunt 
înscrişi în registrele oficiale, adică 4,61% n . Această creştere surprin
zătoare se explică prin faptul că recensământul nu s-a făcut după ori
gine ci după Limba vorbită, iar în Bucovina, poloneza era vorbită de 
mulţi mai mulţi oameni decât polonezi. In sprijinul afirm aţiei noastre 
redăm următoarea statistică în ceea ce priveşte limba vorbită pentru 
anul 1886 : 73

germani —  19,16%
cehoslovaci —  0,30%
polonezi —  3,21%
ruteni —  42,17%
români ' . —  33,43%
maghiari —  1,74%
sloveni —  0,01%

In perioada între 1881— 1890, populaţia Bucovinei a crescut cu 
13,10%. încât Bucovina a fost a doua în seria ţărilor austriece ; îna
intea ei a fost Austria de Jos, cu 14,2%. In perioada de la 1891 la 1900, 
Bucovina are un procent de creştere de 12,93% şi se situează pe locul 
al IJl-lea, fiind depăşită de Triest. cu o populaţie în creştere de 13,43% 
şi de Austria dc Jos. cu un procent de 16,49% 7'\ Conform recensămân
tului din 1890. populaţia Bucovinei atingea cifra de 646.591 locuitori, 
cu o creştere de 76.295 persoane7'*. Pe naţionalităţi situaţia se prezenta 
astfel • 265.154 ruteni ; 208.301 români ; 133.501 germani : 23.604 poloni ; 
8.136 maghiari ; 536 alte naţionalităţi 7fi. După cum se poate observa, 
elementul etnic polonez ocupă locul al IV -lea  intre naţionalităţi. însă

t7 Kaindl F. Raimund, op. cit., p. 310.
88 Karl A  Romstorfer, op. cit., p 18 : Eugen Worobkiewic, Die Geographisch —

Statistichen Vcrhaltnisse der Bukoioina nebst einigen vergleichenden slatistichen
Tabelien, Lemberg, 1893, p. 23— 25.

119 Emil Biedrzyeki, op. cit., p. 207.
Karl A. Romstorfer, op. cit., p. 18.

;i Constantin Loghin. Istoria literaturii române din Bucovina. 1775—1918,
Cernăuţi, 192G, p. 145.

72 Emil Biedrzyeki, op. cil., p. 207.
Karl A Romstorfer, op cit., p. 18.
Viaţa românească în Bucovina. în „Viaţa Românească", Anul II, voi. V II, 

Bucureşti, 1907.
75 Dic Bukoivina, C Z c n to io tlc , 1899, p. 121.
vl Ibidem, p 122 ; HerzogiUum Bukowina in V/ort und Bild, Wien, 1893, p. 178.
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altă sursă demografică, ne indică pentru populaţia de origine poloneză 
cifra de 29.804 persoane, cu un procent de 4,61%.

Populaţia Bucovinei a crescut de la 1891— 1900 cu 97 248, adică cu 
15,04%- Din această populaţie a emigrat însă în aceeaşi perioadă 13 644, 
adică 2,11% , rămânând în ţară un spor de 83 604, deci 12,93% . în  ceea 
ce priveşte numărul populaţiei poloneze, aceasta a înregistrat o creştere 
semnificativă ajungând la 33 153, adică 4,76% din totalul populaţiei f 7. 
Pentru a marca această creştere simţitoare a populaţiei poloneze, redăm 
în cele ce urmează situaţia demografică a districtului Câmpulung M ol
dovenesc pentru anii 1890 şi 1900, situaţie ce poate fi comparată şi cu
a altor districte a le Bucovinei, în ceea ce priveşte creşterea populaţiei 
poloneze.

Astfel, pentru districtul Câmpulung Moldovenesc, procentul de creş
tere este de 19,95% români. înmulţindu-se cu 2 452 de suflete, adică 
cu 9,52%. iar rutenii au înregistrat un spor cu 1 454, adică cu 24,69%. 
M ai în detaliu, astfel se prezintă situaţia districtului în componenţa
căruia intrau cele două ocoale judecătoreşti : Câmpulung Moldovenesc 
şi Dorr.a78.

Dorna 1890 1900

romani
ruteni
germani
poloni

578,21
43,07

370,58
2,14

555,52
33,12

387,67
16,71

— 22,69
— 9.95 
+  11,09 
-f- 14,57

Câmpulung Moldovenesc 1890 1900

români
ruteni
germani
poloni

572.02
162,19
251,78
13,41

513,15
170,74
287,78
23,13

— 58,87 
-1- 8,55 
4- 36,60 
+  9,72

• . qR  ce Pr iv f?te oraşul Suceava şi împrejurim ile, o statistică din 1891 
şi 1 JOI prezenta următoarea situaţie l<J. Şi a ici elementul etnic polonez

^ S e p î o i t a c S POrtant între nati° na,ităti’ Ca de a ltfe I toate

Anul Geramin Poloni Slovaci Croaţi Italieni Români Maghiari Total

1881
1901

6-J02 817 
6042 879

— — 1 2780
2447

1 10615 
1 10038

Emil Biedrzyeki, op. cit., p. 207.
:a Viaţa româneasca in Bucovina, op. cit., p. 645.
7:)  r P n t \ s * l  ~  *

________________ u w w v t i i U )  W |^. V I I . ,

rj Tabel cuprinzând recensământul populaţiei din oraşul Suceava şi îm pre
ju rim i, în Arh ivele Statului, inv. Judecătoria mixtă Suceava, Fond Nr. 2 (1891 şl 
1901). oachetul I.1901), pachetul I 
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în 1910 a urmat un nou recensământ a l populaţiei din Bucovina, 
datele oficia le fiind publicate abia după trei ani de către centrul de 
statistică din Viena, publicaţie considerată rară, ţinând seama de numă
rul redus al exem plarelor care s-au mai păstrat. Din fericire, folosirea 
lor într-o publicaţie polonă ne perm ite azi să estimăm, nu numai global, 
dar şi pe aşezări rurale şi urbane, ponderea populaţiei româneşti, precum 
şi a celorlalte minorităţi din Bucovina în ajunul primului război mon
dial. Ea se datoreşte profesorului de muzică Otto M ieczyla Zukowski de 
la Universitatea din Lwow, care în 1914 a publicat rezultatele cercetă
rilor sale privind prezenta în  Bucovina la acea dată a populaţiei de 
origine poloneză şi care totodată include şi date privind topografia, is
toria şi prezenţa populaţiei româneşti ®®. Simultan cu lucrarea profeso
rului O. M. Zukowski, apăreau şi lucrările istoricului J. E. Torouţiu, 
cu o prezentare globală a caracterului demografic pentru toate naţio
nalităţile din Bucovina, pe districte şi pe localităţi, precum şi o pre
zentare generală a populaţiei ocupate pe ramuri de a ctiv ita te8'.

Din punct de vedere demografic, Bucovina avea, la 31 decembrie 
1910, o populaţie de 800 098 locuitori, din care 305 101 ruteni (38,39%), 
273 252 români (34,38%), iar restul de 27,23% din total o constituiau 
168 851 germani şi evrei. 36 210 poloni, . 10 391 unguri, 1 005 cehi şi 
slovaci. Dupâ religie, locuitorii Bucovinei erau : 547 603 greco-ortodocşi, 
102 919 mozaici, 98 565 romano-catolici, 26 182 greco-catolici, 20 513 
evanghelici, 3 232 lipoven i82. Făcând abstracţie de cifra prezentată de 
Emil Biedrzyeki asupra polonezilor bucovineni de 43 412 (5 ,43% )83, re
ţinem că statisticile întocm ite de Ilie  E. Torouţiu cât şi de O. M. Zu
kowski prezintă o situaţie aproape identică asupra numărului şi locului 
fiecărei etnii în parte şi cu precădere asupra elementului etnic polonez, 
în acest sens, redăm răspândirea polonezilor în Bucovina la 1910, cât şi 
numărul lor pe districte alături de celelalte naţionalităţi s'‘ .

Analizând două surse dem ografice poloneze cu priv ire la recensă
mântul realizat în 1910, se observă că datele nu coincid în tre ele. Dacă, 
spre exemplu, O. M. Zukowski prezenta cifra de 36 210 poloni, Emil 
Biedrzyeki citează cifra de 43 412 (5.43%). Majoritatea populaţiei polo
neze bucovinene era concentrată la începutul veacului al X X -lea  in 
oraşele principale şi în târgurile provinciei. Astfel, după O. M. Zu
kowski, capitala Bucovinei, Cernăuţi, avea un număr de 85 458 locuitori, 
dintre aceştia 28 613 erau evrei, 15 254 ruteni, 14 893 poloni, 13 440 ro
mâni şi 12 747 germ an i8’1. Surprinzător este faptul că românii ocupă abia 
locul IV  în rândul etniilor din Cernăuţi. Aproape jumătate din popu- 
alţia poloneză din Bucovina era concentrată în Cernăuţi şi în districtul 
acestuia. A lte  oraşe în care polonezii reprezentau un număr apreciabil 
alături de celelalte eln ii sunt Coţmani, eu 455 locuitori polonezi, ocupând 
locul III după ruteni şi «v re i, Storojinel cu 1 116 polonezi, situându-se

™ Mirela Şerban. O sursă polonă privind recensământul populaţiei din Buco
vina din 1010, in Rdel.. Tom. IV, 1993. nr. 9— 10, Bucureşti. 1993, p. 1.

y| Ilie  E. Torontiu. Poporaţia vi clasele sociale din Bucovina, Buc., 1910.
■*- Mirela Şerban, op. cit., p. 2.

Emil Biedrzyeki, op. cit., p. 207.
;l: Vezi anexa nr. 1 ; nr. 2— 13.
■ M irela Şerban, op. cit., p. 2
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pe locul IV , Suceava, unde aceştia erau în număr de 749, fiind depăşit 
de evrei, români şi germani, Văşcăuţi, cu 952 polonezi. Localităţile mai 
m ici în care comunitatea poloneză prezenta un număr mai ridicat sunt 
situate mai ales în districtul Gura Humorului : Cacica cu 762 polonezi, 
Poiana M icului cu 574, Soloneţul Nou cu 813 polonezi. în districtul 
Şiret numărul cel mai mare de polonezi se înregistrează în oraşul Şiret 
cu 354 poloni, Hliboca cu 641 şi Tereblecea românească cu 370. A lte  
aşezări cu etnie poloneză numeroasă sunt : Bănila Moldovenească cu 
797, Dăvideni, Jadova, Panca, toate cu câte peste 300 de locuitori po
lonezi s®.

L'ORIGINE ET LES VOIES D’IMMIGRATION DES POLONAIS EN BUCOVINE

Risume

La domination des Habsbourgs avait modific la structure etho-demographique 
de la population de Bucovine par l ’installation de son administration militaire et 
civile mais aussi par un ample processus de colonisation et d ’immigi-ation qui 
avait conduit â la creation d’un amalgame ethno-dGmographique et ă l'intf-gration 
de la province dans cet empire unitalre de la culture et de la civilisation alle- 
mandes.

Notre £tude fait pârtie d'un ouvrage plus ample qui a eu comme objectif 
la r6alisation d ’une hisţoire des Polonais de Bucovine, histoire qui avait surprls 
tous les aspects de la vie dans cette communaut6 le long d’un silele et derni, 
durant lequel la Bucovine s’est trouvde sous l ’occupation des Habsbourgs' Sur 
le parcoura de l’ouvrage nous avons mis en 6vidence les principales voies et) 
6tapes de l'immigration des Polonais en Bucovine ainsi que l’Gvolution statistique 
de ceux-cl. L’ouvrage est destină ă repondre a quelques questions essentielles : 
quelles ont £t£ les origines des Polonais de Bucovine, les principales localit^s 
ou ils se sont 6tablis ainsi que l’âvolution demographique de l’ethnie polonaise 
au X lX -e  et a d6but du X X -e  siecle.

Outre des colonistes allemands, des autorites habsbourgeoises avaient stimute- 
et aid6 â Ia fixation d’autres nationalites en Bucovine Parmi celles-ci il y a en 
aussi les Polonais. Le nombre des Polonais en Bucovine pendant toute l'admi- 
nistration militaire des Habsbourgs a 6te tres râduit. II n'a pas depasse 0,55%. 
Aprfes l’intăgration de la Bucovine a la Calicie, l’arrivee des Polonais a etd pro- 
t6g£e et encourag^e par le gouvernement de Lemberg, fait qui se rtfldtera aussi 
bien par le grand nombre des colonistcs que par la creation dc nouvelles agglo- 
merations. La grande pârtie des colonistes etait reprtfsentee par les fonctionnaires, 
les eccldsiastiques. les instituteurs, les mineurs, les commerţants, les artisans et 
les agriculteurs de Bochnie, Kalusza el Wieliczkn. De Calicie sont arrive aussi 
des dmigrants politiques, militaires et civils. Les colonistes se sont etablis en 
Bucovine autour de trois importantes paroisses: de Caliceanca — faubourg de 
Cernăuţi, de Cacica et de Şiret. En 1821, d’autres groupes d'inunigrants se sont 
etablis â Tereblecea. Iîuta Veche, Crasna Ilschi, Crasna Putnei et Hliboca. En 
meme temps que Cacica ou d£s la fin du X V IIl-e  siecle vivait un puissant groupe 
de mireurs polonais .entre 1834— 1842, dans la pârtie sud de Bucovine on a fond6 
trois habitats des immigrâs polonais, agglomerations t|Ui persistent jusqu’â nos 
jours : Soloneţul Nou, Pleşa et Poiana Micului.

Au milieu du X lX -e  sifccle il y avait en Bucovine 4 000 Polonais, et en 1870,
5 000 personnes. C’est assez surprenant le fait que leur nombre ait beaucoup 
augment6 en 1880, lorsqu’on a enregistre 18 000 Polonais. A l’occasion du reccn- 
sement de 1800 ldes registrcs officiels pr6sentaiont le chiffre de 29 804 Polonais 
et leur nombre augmentera sensiblement vers le commencemcnt du X X -e  sifecle 
quant, en 1910, dans les statistiqus demographiques dc la Bucovine etaient inscrits 
plus de 36 000 Polonais. La situation demographique restera inchangee aussi apri-s 
l’Union de la Bucovine â la Roumanie en 1918, quand la majeure pârtie des 
Polonais avaient choisi de rester en Roumanie.

93 Ilie E. Toronţiu, op. cit., p. 235.
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C O N T R IB U Ţ II  L A  IS T O R IA  B U C O V IN E I  
IN  „ C O D R U L  C O S iM IN U L U r  (1924— 1940)

D O IN A -IO ZE F IN A  A L E X A

Desăvârşirea unităţii naţionale a  stimulat dezvoltarea ştiinţei isto
rice româneşti, un rol deosebit revenindu-le universităţilor din Bucu
reşti, Iaşi, Cluj şi Cernăuţi. Potenţialul ştiinţific a crescut prin aportul 
istoricilor din teritoriile româneşti care în 1918 s-au regăsit în graniţele 
statale ale României întregite rAlexandru Lapedatu, Ioan Lupaş, Silviu 
Dragomir, Ion Nistor, Teodor Balan, Vasile Grecu. Alexandru Boldur ş.a. 
Necesitatea organizării muncii de cercetare a condus la înfiinţarea in
stitutelor de istorie pe ramuri de specialitate, care grupau pe cei mai 
valoroşi cercetători din domeniile respective. Institutului de studii sud- 
est europene, întem eiat în 1918 de Nicolae lorga, Vasile Pârvan şi Gheor- 
orghe Murgoci i-au urmat „Institutul de istorie naţională" din Cluj 
condus de Ioan Lupaş (1920— 1945) şi Alexandru Lapedatu (1920— 1938), 
„Institutul de istorie şi lim bă“ de la Cernăuţi (1922). avându-1 în frunte 
pe Ion Nistor (1922— 1939). „Institutul de studii bizantine11 (1926) aflat 
din 1934 sub conducerea lui N. lorga, „Institutul de istorie universală*1 
(1936), având în frunte acelaşi istoric, „Institutul de istorie naţională*1 
(1941), condus de Constantin C. Giurescu până în 1948, „Institutul de 
istoric „A . D. Xenopol" din Iaşi" 1943), organizat de Ilie  Minea şi „In 
stitutul de studii şi cercetări balcanice" (1943). condus până în 1948 de
Victor Papacostea '.

Pe lângă publicaţiile ex isten te - vor fi editate altele noi slujind ace
loraşi interese de promovare a studiilor istorice : Anuaru l Institu tu lu i 
de istorie naţională din Cluj (1921), Analele Dobrogei (1920), Revista 
A rh ive lo r  (1924). Revue historique du Sud-Est Europeen  (1924), Cerce
tări Istorice, (Iaşi. 1925), A rh ive le  Basarabiei (1929), Revista istorică 
română (1931). Revista de preistorie  şt antichităţi naţionale (1931), Revue 
de Transilvania  (1934), Balcania ş.a. 3.

Deşi. a reprezentat una din valoroasele publicaţii de istorie şi filo 
logie din perioada interbelică. Buletinul Codrul Cosminului, expresia 
publicistică a „Institutului de Istorie şi Lim bă“ de la Cernăuţi nu i s-a 
acordat, în deceniile ce au urmat celui de-al doilea război mondial aten
ţia cuvenită. Cu excepţia unor aprecieri sumare in Enciclopedia isto
riogra fie i româneşti '• şi a unor simple menţiuni din sintezele mai recente

1 Enciclopedia istoriografiei româneşti. Bucureşti, 1978. p. 14— 15.
Analele Academiei Române, M em oriile Secţiei Istorice : Bulletin  de la 

Section H isloriqtie (1912), Reoista istorică (1915), Bulletin  de l ’lnstilu t pour l ’itude
de l ’Europe Sad-Orientale etc.

:: Al. Zub. Dr la istoria critică la criticism , Bucureşti, 1985, p. 185— 196.
i Enciclopedia tslo-iografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 155.

373



privind evoluţia ştiinţei istorice româneşti interbelice s nu ştim să existe 
vreo intervenţie istoriOgrafică mai amplă.

Hotărârea întemeierii Institutului a fost luată la 4 decembrie 1922 
de către prestigioşii profesori la catedrele de istorie şi filo logie ale Uni
versităţii din Cernăuţi : Ion Nistor, Vasile Grecu. Leca Morariu şi Alecu 
Procopovici fi. Necesitatea acestei in iţiative este limpede exprimată dc 
cel care va fi ales preşedinte al Institutului —  profesorul Ion Nistor 
Conform convingerii sale „Universităţile româneşti mai au şi o datorie 
specială, de a cultiva îndeosebi studiile privitoare la istoria şi limba 
naţională... in toate ram ificaţiile lor“ '. iar „îndeletn icirile cu studiul 
(acestora)... se impun îndeosebi în provinciile dezrobite, unde până la 
unire stăpânea o altă cultură, alte id ea lu ri"s. Crearea Institutului îşi 
propunea să răspundă acestor cerinţe prin alcătuirea unei bibliotcci de 
specialitate, şedinţe ştiinţifice, îndrumarea şi încurajarea cercetărilor şi 
publicaţiilor de istorie şi filologie, editarea Buletinului Codrul C orn i- 
«u lu i şi a altor, lucrări de specialitate0.

Pentru îndeplinirea acestui program, sub deviza „muncă şi lumină", 
Institutul a grupat alături de membrii fondatori. între cei 44 de cola
boratori, nume dc referinţă ale istoriei şi filo logiei româneşti : T eo fil 
Sauciuc Săveanu. N icolae Grămadă, Ilie  Corfus. Simion Reli, Teodor 
Balan. Rudolf Gassauer. D im itrie Marmeliuc. Alexandru Bocăneţ, G ri
gore Nandriş, Constantin Loghin, Cristea Geagea, Traian Cantemir. Tra
ian Chelariu, Alexandru Ieşanu. Ilie  Tabrea.

Buletinul Codrul C osm in u lu i10 a apărut in perioada 1924— 1939 in 
zece volume 1l. Fiecare număr conţineâ de regulă, următoarele rubrici : 
studii, articole mărunte reprezentând contribuţia ştiinţifică originală a 
autorilor, dări de seamă cuprinzând recenzii şi note bibliografice, cro
nica referitoare la activitatea de specialitate (congrese, conferinţe, co
municări şi expoziţii, relaţii cu savanţi din străinătate sau medalioane 
dedicate unor istorici şi filologi).

Bilanţul celor zece volume duce la constatarea că publicaţia repre
zintă un valoros corpus de documente, analize şi interpretări privind

5 Al. Zub, op. ci-., p. 190 şi idem, Istorie  istorici in România, interbelica. Iaşi, 1939, p. 184.
s Codru l Cosm inului. Buletinul Institu tu lu i dc Istorie ţ i  Limbă. I. 1924, Cernăuţi, 1925, p. XIX .
7 Ibidem, p. XIII
* Ibidem, p. XVII. Prin stăruinţa ministrului delegat al Bucovinei Ion Nistor. 

la 20 apri’ ie 1920, prin adresa nr. 4095 s-a înfiinţat pe lângă Universtatea din 
Cernăuţi — „Fundaţia Regele Ferdinand11. Scopul acesteia era promovarea stu
diilor istorice, arheologice, lingvistice. Capitalul fundaţiei consta in suma de
300.000 lei. la care se adăuga tn  fond anual alocat de către Ministerul-Instruc
ţiunii Publice. Institutul a luat liinţă având la bază această fundaţie.

u Codrul Cosm inului, I, 19242, p. XIV.
!0 Ideea editării Buletinului l-a preocupat pe Ion Nistor incă din 1919, fapt 

dovedit de corespondenţa inedită cu S. Puşcariu. Vezi Arhivele Statului Cer
năuţi. Fond Peîsonal I. I. Nistor, inv. 983, D. 226.

I! Buletinul a apărut în perioada amintită, după cum urmează : an I, 1924, 
Cernăuţi, 1925 ; An II şi III, 1925—1926, Cernăuţi. 1927 ; An IV şi V, 1927— 1928, 
Cernăuţi, 1929 : An VI. 1929 şi 1930, Cernăuţi, 1930 : An VII, 1931 şi 1932, Cer
năuţi. 1932 ; An VIII, 1933— 1934, Cernăuţi, 1934 ; An IX. 1935. Cernăuţi, 1935 ; 
An X, 1936—1939, Cernăuţi, 1940.
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ceie mai variate domenii ale istoriei şi filo logiei româneşti şi chiar 

universale.
Sub aspectul preocupărilor istorice, Codrul Cosm inului se caracte

rizează printr-o diversitate tematică, cuprinzând toate epocile istorice, 
dar cu precădere probleme de istorie medievală şi mai ales a Bucovinei.

De asemenea, întâlnim valoroase studii de istorie universală, sfera 
tematică dovedindu-se şi mai largă datorită contribuţiilor unor spe
cialişti din domeniul arheologiei, folclorului, istoriei artelor, filosofiei
şi ştiinţelor speciale.

Cum era şi firesc deja, o coordonată esenţială a activităţii publi
caţiei o constituie preocupările privind istoriei Bucovinei în perioada 
dominaţiei austriece (1774— 1918). în lucrarea de faţă ne propunem să 
relevăm principalele direcţii şi contribuţii în acest domeniu, dintre care 
multe s-au înscris de mult. în patrimoniul istoriografie.

Pentru conturarea acestei coordonate esenţiale a activităţii publi
caţiei, ni se pare firesc să evidenţiem  mai întâi personalitatea dirigui
torilor şi a colaboratorilor care s-au remarcat in domeniul pus în

discuţie.
Directorul publicaţiei pentru intreaga perioadă a apariţiei a fost 

Ion Nistor (1376— 1962). Istoric aparţinând direcţiei critice al cărui spi
r it şi-a găsit expresie şi în acetivitatea Institutului şi im plicit a 
Buletinului, a fost aşa cum îl caracterizează N icolae Stoicescu, într-un 
valoros st.udiu asupra operei „unul dintre cei mai mari istorici din 
prima jumătate a secolului nostru1* 12. Opera sa cuprinde oeste 300 de 
lucrări, studii şi articole însumând toate epocile istorice si întreg spa
ţiul locuit de români. Ion N istor s-a impus orin contribuţii privind re
laţiile comerciale ale M oldovei în evul mediu cât şi ca editor de do
cumente. Dar cea mai mare parte a operei sale au reprezentat-o lucră
rile referitoare la istoria Bucovinei care au îmbrăţişat aproape intreaga 
problematică a evoluţiei acestui teritoriu în perioada dominaţiei aus
triece constituind şi in momentul de faţă, principalul punct de re fe
rinţă de la care trebuie să se pornească în completarea şi continuarea

studiilor privind această problemă 1S.
Secretarul de redacţie al Buletinului a fost Vasile Grecu (1885— 1972). 

F ilolog ca formaţie, a fost unul dintre întem eietorii şcolii româneşti 
de bizantinologie, titular al catedrei de specialitate la Universitatea din

12 N. Stoicescu. Istoricul Ion I. N istor (1876—1062), in Rdel, 12/1976, p. 1967.
u Pentru activitatea istoriografică a lui Ion Nistor. vezi N. Stoicescu, op. c i t . ; 

M. Iacobescu, Viaţa  şi activitatea istoricu lu i Ion  I. A'isfor (18T6— J962), in S A I. 
X LIX —L, 1984, p. 140—157 ; Vianor Bendescu. Opera unui inaestru de frunte al 
istoriografiei române pragmatice şi al practic ii politice. Contribuţii Ia bibliografia  
scrierilor profesorului ?i bărbatului de stat dr. Ion I. Nistor, în Buletinul B ib lio 
tecii Institutidui român de cercetări din Freiburg, voi. I (V), Serie Nouă, 1967/ 
1068, p. 141 — 162 ; Emil I. Emandi, Ion I. Nistor. B ibliografie selectivă, în Europa
X X /. 1—2. 1992—1993, p. 155—166 ; Ion N istor (1876— 1962), volum îngrijit de 
Al Zub. la împlinirea a trei decenii de la moartea istoricului .şi omului de stat. 
Cu tabel cronologic, bibliografie şi indice de Mihai Ştefan Ceauşu, Iaşi, 1993 ;
lstona istoriografie i române...
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Cernăuţi (1920— 1933). iar mai apoi la Cluj. S-a impus prin contribuţii 
majore în domeniul editării cronicilor bizantine târzii v'.

Un colaborator deosebit de activ a fost valorosul istoric bucovi
nean Teodor Balan (1885—1972). Docent şi mai apoi conferenţiar la 
Universitatea din Cernăuţi (1932— 1940), s-a remarcat prin editarea co
lecţiei Documente bucovinene, în şase volume, sub egida Institutului, 
dar şi prin contribuţii de înaltă ţinută ştiinţifică privitoare la istoria 
medievală a M oldovei şi cele mai variate aspecte ale istoriei Bucovinei 15.

In seria colaboratorilor a căror nume vor conferi consistenta aces
tei direcţii, se înscriu : Nicolae Grămadă (1892— 1961), titularul con
ferinţei de ştiinţe speciale ale istoriei la U niversita tea  din Cernăuţi cu 
studii pertinente in domeniul c ita t16 şi teologul Simion Reli 17. profe
sor de Istoria Bisericii Române la Facultatea de Teologie a Universi
tăţii din Cernăuţi.

Fără a fi istorici cu nume atât de fam iliare specialistului, ca cele 
menţionate deja, profesorul A lois Grigorovici sau Eugen Păunei, di
rector al Bibliotecii Universităţii cernăuţene, s-au remarcat prin inte
resante contribuţii privind aspectul pus in discuţie.

Preocupările privind istoria Bucovinei au îmbrăţişat o arie foarte 
largă, cuprinzând aproape întreaga problematică a evoluţiei acestui 
teritoriu românesc în perioada dominaţiei austriece, dar cu precădere 
aspectele demografice, politice, religioase şi culturale.

Lucrările ample cu caracter monografic asupra anumitor perioade 
din istoria Bucovinei, aproape că lipsesc. O excepţie, din acest punct 
de vedere este marcată de amplul studiu a lui Teodor Balan. Bucovina  
în  războiul mondial î8, care s-a impus de mult în istoriografia proble
mei. Pe baza unui bogat material arhivistic din care o parte este redat 
în anexe, autorul abordează o perioadă deosebit de zbuciumată din is
toria acestei provincii, inaugurată odată cu începutul primei conflagraţii 
mondiale şi până în momentul unirii Bucovinei cu România. Autorul 
stăruie asupra suferinţelor şi pagubelor materiale pricinuite populaţiei 
de aici in perioada războiului ca o consecinţă a faptului că Bucovina 
a reprezentat teatru de operaţiun i1P.

Dacă studiile privind viaţa economică a Bucovinei lipsesc, aflăm 
prestigioase contribuţii privind evoluţia :demografică. In acest •sens se

M Istoria turco-bizantină (!341— 1452), Bucureşti,' 1952 ; C ritobu l d in  Imbroş ; 
Din Domnia lin Mahomed a! I I- le a : Pentru opera lui Vasile Grecu, cf. Enciclopedia 
istor>nQrafici româneşti, Bucuroşti, 1078. p. 103— 164.

*  De pildă : Suprimarea m işcărilor naţionale din Bucovina (1014— 1018), Cer
năuţi. 1923 : iVo> documente cămpulungenr. Cernăuţi. 1S129. Referitor la activitatea 
istoriografică a lui Ştefan Hurmuzachi, vezi Teodor Balan. in R-A.. 1972. p. 48—67.

,f' Vezi. de exemplu : Stucţii paleografice, Cernăuţi. 1925 ; Cancelaria dom
nească in Moldova până la d -n ia  lui Constantin Mavrocordat, Cernăuţi, 1935 ; 
Jtrechr pecefi săteşti bucovinene. Deosebit de valoroasă este lucrarea Stăpânii şi 
-.ătenii în  Bucovina 1775— 1848, Cernăuţi, 1934.

17 S-a remarcat prin pertinente studii privind istoria bisericii precum şi a 
oraşelor şi monumentelor istorice din Bucovina şi Maramureş : D in  viaţa religioasă 
şi bisericească a Sucevei, tn secolele X V I I I —X /X , Cernăuţi. 1931 : Călăuza monu
mentelor religioase istorice eparhia Bucovinei. Cernăuţi, 1937 ; Biserica ortodoxă  
română d in  Maramureş, in  vrem urile trecute. Cernăuţi, 1938.

** Codrul Cosminului, VI, 1929—1930, p. 1 — 136. Acest studiu a fost publicat 
ulte-tor în volum separat : Bucovina in războiul mondial, Cernăuţi. 1929. 135 p.

19 Ibidem.
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remarcă Ion Nistor, cunoscut prin preocupări constante in domeniu. In 
studiul Bejenari ardeleni în  Bucovina  -’0, pc baza unor documente des
coperite in arhivele vieneze analizând problema interm igraţiei şi ad- 
m igraţiei, Ion Nistor relevă faptul că Transilvania a reprezentat întot
deauna un bogat izvor dc populaţie românească pentru Moldova şi Ţara 
Românească, cauzele, vechimea şi intensitatea procesului, mai ales in 
secolul al X V III- lea . De asemenea, este pus in valoare caracterul ro
mânesc al celei mai mari păr(i a populaţiei care s-a aşezat în Bucovina 
în timpul dominaţiei austriece. Că nemulţumirea unei părţi a populaţiei 
faţă de noua stăpânire s-a manifestat şi prin emigrarea masivă a unei 
părţi a acesteia in Moldova, este evidenţiat tot de Ion Nistor in U n  
nou val de em igranţi bucovineni în  M o ld ova 21. Dc* asemenea propor
ţia fenomenului care a ajuns să atragă atenţia autorităţilor austriece 
sunt relie fate în comunicarea : Împăratul Josif al II-lea . despre em igră
rile din Bucovina şi despre o epistolă pastorală a episcopului Dosoftei 
H erescu22 O unică comunicare abordează un aspect al frământărilor 
sociale din provincie : O răscoală la 1805 în Bucovina 23.

Istoria politică, atât de complexă a acestui teritoriu, nu putea să 
nu-i preocupe pe diriguitorii şi colaboratorii publicaţiei.

Răpirea Bucovinei, contextul naţional şi internaţional al săvârşirii 
actului, personalitatea domnitorului care s-a impus în istorie prin ve
hementa opoziţie faţă de acest rapt. sunt abordate de Ion Nistor în 
amplul studiu G rigore  Ghica Vodă la aniversarea a 150 de ani de la 
moartea sa Amănunte interesante privind orientarea politică externă 
a acestui domnilor ne aduce comunicarea lui Vasile Grecu. O scrisoarr 
a lui G rigore  Ghica Vodă din 26 decembrie 1775 •3. prilejuită de desco
perirea de către autor a unui document scris în limba greacă, într-o
arhivă particulară din Cernăuţi.

In completarea conjuncturii internaţionale a răpirii Bucovinei vine 
si studiul lui Alois Grigorovici, Răpirea Bucovinei şi politica Franţei 
Studiu, alcătuit pe baza unor interesante documente descoperite în A r 
h ivele naţionale din Paris, reprezintă după propria mărturie a auto
rului „o încercare44 de a arăta „în adevărata lumină atitudinea politicii 
franceze faţă de acest m om en t"2".

Un aspect al frământărilor generate de alegerile pentru Dieta Du
catului Bucovinei (1861). in rândul fruntaşilor mişcării naţionale ro
mâneşti este înfăţişat de Teodor Balan in articolul U n capitol din viata 
parlamentară a B u cov in e i28. Momente mai puţin cunoscute din istoria 
politică a provinciei sunt relevate de către Ion Nistor in comunicarea 
În trevederea principelu i G rigore  Ghica cu îm păratul Franz-Josif la.

w Codrul Cosminului, III, 1925— 1926, p. 443—553.
•’« Ibidem. X. 1936—1939, p. 515—520.
-  Ibidem. V III, 1953— 1934, p. 448— 490.

Ibidem, X, 1936— 1939, p. 482—483.
-• Ibidem, IV  şi V, 1927 -1928, p. 402— 144.
•5 Ibidem.
* Ibidem, V II, 1933— 1934, p. 438—440.

27 Ibidem, o. 439.
v  Ibidem, p 164- 470.
® Ibidem, X, 1936— 1939, p 470—474.
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Cernăuţi 29 şi de către Eugen Păunei, Trecerea prin Moldova şi Buco
vina a d iplom atului prusian Coz von A rn iv i acum 100 de a n i30.

Deosebit dc valoroase sunt contribuţiile privind aspecte ale evolu
ţiei vieţii bisericeşti, a tendinţelor de deznaţionalizare cu care a fost 
confruntată în timpul dominaţiei austriece această instituţie păstrătoare 
a specificului şi tradiţiilor româneşti. Acestei direcţii i se circumscriu stu
diile lui Simion Reli : începuturile  catolicism ului austriac în  Bucovina. 
Studiu istoric şi bisericesc din trecutu l Bucovinei după acte şi docu
m ente 31 şi Politica  religioasă a habsburgilor faţă de biserica ortodoxă 
românească din secolul al X lX - le a 3-, cele ale lui Ion Nistor. O piniile  
m itropo litu lu i V lad im ir de Repta despre propaganda ucraineană în  Bu
covina  33 şi Vechilc proprietă ţi din Basarabia ale fondului bisericesc al 
B u cov in e iy'.

Cele mai numeroase şi interesante contribuţii le aflăm în domeniul 
istoriei culturii. Acestui aspect i se circumscriu un număr insemnat 
de studii, note, medalioane, evocări, cele mai multe consacrate perso
nalităţilor care au ilustrat viaţa culturală a Bucovinei şi au contribuit 
la propăşirea acesteia în spiritul dezideratelor naţionale : Constantin 
M andicevschi,,?5, Gheorghe Hurmuzachi Vasile Gherasim 3:. Teodor 
Balan ne aduce informaţii inedite despre câteva personalităţi culturale : 
enigmaticul Anton de Marchi, primul inspector al şcolilor din Bucovina 
şi autorul primei gramatici româneşti tipărită la anii 1816 :i8. sau intr-un 
alt studiu despre Vasile Scintilă sau Ţintilă, autorul îritâielor calendare 
româneşti din prov in c ie3*'.

Tot Teodor Balan face precizări importante cu privire la persona
lităţi a căror activitate a avut legătură cu Bucovina. Data morţii lui 
Ion Budai ',0 sau O ştire nouă despre Ion Budai.

Deosebit dc valoroase sunt şi medalioanele dedicatc unor eminenţi 
profesori ai Universităţii din Cernăuţi, al căror nume s-a impus cu con
sistenţă în domeniile in care au activa t: Eugen H erzog '12, Emil Kaluz- 
niţchi %  Eugen A. Kozak v‘.

Ibidem. p. 392—-419 
s» Ibidem, IV  şi V, 1927— 1928. p. 17—34 
»  Ibidem. II şi III. 1925— 1926. p. 445—362
-  Ibidem. V III, 1933— 1934. p. 481—488.

Ibidem. p. 480— 481.
’= Eugen I, Păunei, Constantin Mandicevschi, in Codrul Cosminului, V III, 

\933— 1934, p. .168—575,
J C. Loghin Ghzorche Hurmuzachi. in Codrul Cosminului, V II, 1931— 1932,

o. 4:5— 478.
Traian Brâilean; Vasile Ghcrasini. in Codrul Com unului, V III, 1933— 1934, 

t>. 553—561.
Teodor Balan. A'Uon de Marchi, în Codrul Cosminului, I I— III. 1925— 1926. 

p. 661—662.
■** IdeiţiS Vasile Sr.intilă, în Codrul Cosminu.lui, I, 1924, p. 612—614.
*> Codru! Cosminului, V III, 1933— 1934, p. 462— 463.
•I Ibidem, IX. 1935, p. 285—2^7.

V. Grecu, Vu'jen Herzog (1875— 1928), in Codrul Cosminului, IV  şi V, 1927— 
19288, p. 323—324.

•:i Grigore Nandriş, Emil Kaluzniaţchi (1845— 1914), în Codrul Cosminului, 
IV — V, 1926— 1928, p. 579-582.

N  GrSmadS, Eugen A Kozak (1857— 1893), in Codrul Cosminului. V III, 
1933— 1934, p. 566—567.
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Nu lipsesc nici contribuţiile marcante din domeniul istoriei arte
lor : Eugen Păunei, in comunicarea Acvarele bucovinene ale p ictorului 
Franz-Iaschke d in 1810 55 evocă un artist al penelului caro a imorta
lizat chipuri şi peisaje din Bucovina. Un aspect inedit este pus in va 
loare de articolul lui EugenPâunel, Stampele bucovinene din cartea 
contelui Fedor Karaczay 4fi.

Deşi puţine la număr nu lipsesc nici contribuţiile privind istoria 
presei şi a cărţii vechi româneşti. Este vorba de studiul lui Teodor Ba- 
lan, de referinţă in istoriografia problemei. Teodor Racoce şi Clire st li
niat icul rom ânesc''7, referitor la prima iniţiativă ziaristică din istoria 
provinciei şi de comunicarea Un triod necunoscut/|S, în care este va lo
rificată o raritate bibliofilă, o carte bisericească, tipărită la Blaj in 1771. 
care a circulat în Bucovina.

De o valoare nedepăşită incă, sunt contribuţiile din domeniul şti
inţelor speciale ale istoriei Vechi pecefi săteşti bticovinene (1783— 1900) 
aparţinând lui Nicolae Grămadă şi cea a lui Teofil Sauciuc-Săveanu, Co
lecţia de monete şi alte obiecte antice ale Un iiiersită ţii din C ern ă u ţir’11 
în sfera aceloraşi preocupări se înscriu şi comunicările lui Teodor Ba
lan, Tezaurul de la Lch ă cen i51 şi D -nul N icolae lorga şi arhivele bu- 
covinene 52.

Prin prisma consideraţiilor de mai sus, se impune formularea câ
torva concluzii :

Institutul de Istorie şi Limbă de la Cernăuţi şi expresia sa publi
cistică Codrul Cosm inului s-au constituit în nuclee ale unui centru de 
cercetare regională a istoriei Bucovinei, format la Cernăuţi în jurul lui 
Ion Nistor. S-a subliniat locul important pe care istoria provinciei l-a 
ocupat in ansamblul istoriei naţionale şi chiar a celei universale in 
epoca modernă.

Dacă încercăm o grupare a tematicii contribuţiilor privind istoria 
Bucovinei in Codrul Cosm inului, constatăm că acestea au cuprins cu 
precădere problemele privind evoluţia demografică, politică, culturală 
$i religioasă circumscriindu-se preocupărilor diriguitorului şi colabora
torilor acesteia.

Marea majoritate a contribuţiilor s-au impus dintr-un început in 
istoriografia problemelor respective. Pentru unele aspecte cercetările 
au evoluat, au continuat, dar multe dintre ele se înscriu ca studii de 
referinţă in domeniile respective. Chiar şi acele contribuţii care nu 
aparţin unor istorici consacraţi, ca majoritatea colaboratorilor şi carac
terizarea printr-o deosebită valoare ştiinţifică, dat fiind faptul câ au
torii au avut o temeinică pregătire istorică sau umanistă.

Codrul Cosminului, V III, 1933— 1934, p. 419—432.
«  Ibidem, X. 1935, p. 243—258.
” Ibidem. I I— III, 1925— 192«, p. 347—370.
■ Ibidem, I, 1924, p. 578—579.
«  Ibidem, X, 193C— 1939. p. 217— 268.

Ibidem, p. 109— 157.
11 Ibidem. p. 507—508.
',J Ibidem, p. 520—526.
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Astfel Buletinul Codrul Cosm inului prin sfera problematică largă, 
valoarea contribuţiilor, ponderea ocupată de cercetarea istorică în eco
nomia sa. în contextul istoriografie subliniat la început, reprezintă una 
din prestigioasele publicaţii dc istorie, interbelică, cu un rol deosebit 
in valorificarea istoriei Bucovinei.

CONTR1BUTION A  L ’H ISTQ IRE DE BUCOVINE DANS L A  REVUE 
„CODRU COSM INULU I" 1924— 11139)

Re sume

Quoiqu'il ait repr^sente l’unc des plus importantei publications d’histoire 
et de philoloj’ ic dc (l'entre-deu.x —  guerres. Io bulletin Codru Cosminului — 
l'expression publicitairc de 1'Institut d'IIistoire et de Lance de Cernăuţi — n’a 
pas 6te pris en oonsideralion. pour des raissons bien connues. pendant les dii- 
ccnnies d’aprds la deuxieme puerre mondiale.

Une eoordonnee essentielle de l'activite de publicntion ont 6le les preoccu- 
pations concernant 1'llistoiie dc la Bucovine. Dans la communication pr6sente 
on se propose de relever les principales directions et conlributions dans ce domaine.

Par la sphfcre problematique large, la valeur des contributions, la personalii^ 
des dirifioants et des collaborateUh; de Codru Cosminului, on a serieusemetai 
contribui» ă la redicrche et ă la valorisation de l'histoire de Bucovine.

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA SITUAŢIEI ORAŞULUI 
SUCEAVA ÎN  PERIOADA 1940— 1941

M IH A I-A U R E L IA N  C AR U N TU

Intre ultimatumul sovietic şi intrarea în vâltoarea celui de-al doilea 
război mondial, România a cunoscut una din cele mai d ific ile perioade 
din istoria sa. marcată de continuarea cesiunilor teritoriale, reorientarea 
politicii interne şi externe în funcţie de cerinţele „noii ordin i11 impuse 
de Germania, schimbări mai mult sau mai puţin dramatice de regim  
Le fe l ca întreaga ţară, oraşul Suceava va fi  marcat de toate aceste eve
nimente mejore. şi în special de exodul populaţiei din Basarabia şi nor
dul Bucovinei ce a ridicaţ în faţa autorităţilor noi probleme legate de 
necesitatea asigurării existenţei refugiaţilor. In acele zile tragice, de fi
nite pe bună dreptate de Dim itrie M arm eliuc2 drept „săptămâna pati
m ilor poporului rom ânesc";!, liniştea vieţii vechiului târg de provincie 
a fost tulburată de trecerea coloanelor nesfârşite de maşini, căruţe, trupe 
in retragere şi trenuri supraaglomerate. „Vuieşte Suceava lui Ştefan- 
Vodă, răsună vă ile din jurul ei... Feţe înegrite de praful drumului lung

1 In legătură cu situaţia internă şi externă a României în această perioadă
vezi : Gheorghe Buzatu, Mareşalul Antone seu iv. faţa istoriei-. Iaşi. 1990 ; Idem,
România cu şi fără Antone seu. Iaşi. 1991 : Idem. România şi războiul mondial dir;
1930— 1945, Iaşi, 1995 ; Grigore Gafencu, Prâlim inaires de la puerre ă l'Est. De
l ’accord de Moscou (21 aout 1939) aur hcstilites en Rusie (22 ju in  1941), Fribourg,
1944 ; Idem. Jurnal, iunie 1940 — iulie 1042, ed. Ion Ardeleanu şi Vasile Arim ia,
Bucureşti, 1994 ; Andreas Millgruber, Uitler, Regele Carol şi Mareşalul An tone seu. 
Relaţiile germano-române, 1938— 1944, Bucureşti, IS94 ; Paul de Hohenzollern. Carol 
al II-lea , Rege al României. Bucureşti, 1991 ; Mihail Alanoilescu, Dictatul de la
Viena. M em orii, iulie-august 1010, Bucureşti, 1991 ; Mircea Muşat, Drama României 
M ari, Bucureşti, 1992 ; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, 
vel. II, Partea a II-a, Bucureşti. 1983 : Pe marginea prăpastiei, 21— 23 ianuarie
1941, Bucureşti, 1942 ; România in anii celui de-al doilea război mondial, voi. I. 
Bucureşti, 1989 ; Ioan Scurtu. Constantin lllihor, Anul 1910 Drama rom ânilor dintre 
Prut ş i Nistru, Bucureşti, 1992 ; Idem, Complot îm potriva României, 1939— 1947, 
Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţ inu tu l Herţa in vâltoarea celui de-al doilea război
mondial, Bucureşti. 1994 ; Aurică Simion. Regim ul po litic  din România in perioada
septembrie 1940 —  ianuarie 1941, Cluj-Napoca, 1976 : Gh. Tătărescu, Evacuarea
Basarabiei şi a Bucovinei du Nord, Eucureşli, 1940 : Gh. Zaharia. Situaţia politicii
şi militară a României în perioada septembrie 1940 — 22 iunie 1941, în File din
istoria m ilitară a poporului român, voi. V III, Bucureşti, 1980.

" Remarcabil patriot şi om politic bucovinean, profesor al Facultăţii de Litere 
şi Filosol'ie din Cernăuţi. Vezi şi lucrarea : Lui D. M arm cliuc, Cernăuţi, 1930.

'J Clasul Bucovinei, nr, 5943 din 4 iulie 1940, p. 2.
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nl pribegiei; frunţi încreţite de grija  zilei de mâne, ochi înlăcrămaţi de 
durerea pierderii părinţilor, soţilor, copiilor, a rudelor dragi, a averii 
agonisite în sudoarea feţii timp de o viaţă de om, toate acestea alcâ- 
tuicsc tabloul sinistru al Sucevei de azi" '• —  scria Leca Morariu 5 după 
ce a reuşit să treacă clandestin, împreună cu soţia, noua fron tierăG.
Pe dala de 30 iunie 1940. în localul Prim ăriei oraşului, se va desfăşura 
şedinţa de constituire a Comitetului pentru ajutorarea refugiaţilor in 
care au fost aleşi : Eusebie Sârbu (preşedinte), Gh. Ciunga, Constantin 
Ionescu, Ion Sbiera, Matilda Sbiera, părintele Vasile Pop, administra
torul financiar Seinescu, Olga Pruncul, primarul Sucevei, Leontie Moţoc, 
ajutorul dr primar Ioan Jaucă şi căpitan Ilie  Onciul 7. In Apelu l adoptat 
de arăta : „T im purile grele de azi impun ca toţi cetâtenii statului român 
să contribuie din răsputeri lâ ajutorarea celor ce sunt pe drumul pribe
giei. Rugăm deci pe tcţi cetăţenii să-şi manifeste dragostea faţă de ţară 
şi neam prin larga contribuţie de care avem nevoie pentru sprijinirea 
refugiaţilor" Cu această ocazie, Traian Ţăranu, directorul Federalei 
„Suceava1- a declarai că donează 20 000 lei, iar Asociaţia. învăţătorilor, 
prin profesorul Eugen Varzariu, a-donat 1 000 l e i9. Ca urmare a unui 
ordin al Ministerului A facerilor -Interne —  transmis în seara aceleiaşi 
zile prin radio —  Comitetul va funcţiona în continuare sub preşedenţia
colonelului Traian-Constantinescu, prefectul ju deţu lu il0. .

Dintr-un act emis de Prim ăria Sucevei pe 8 iulie 1940 luăm cunoş
tinţă cu privire la Înfiinţarea unui’ subcomitet având însărcinarea de a 
aduna ofrandele şi a le distribui refugiaţilor, compus din : Ioan Jaucâ 
(preşedinte), căpitan Ilie  Onciul, Ion Sbiera, comandantul Legiunii de 
Străieri şi M. Almazova, comandanta Legiunii de Străjere M. Datorită 
iniţiativei ..Cercului Bucovinenilor din Bucureşti", s-a constituit Sub
comitetul de A jutorare şi îndrumare pentru refugiaţii care domiciliază în 
oraşul şi judeţul Suceava, condus de preşedintele Tribunalului, dr. Eu
sebie Sârbu Au mai fost aleşi protoiereul Ion Berariu (vice-preşedinte), 
directorul şcolar Eugen Varzariu (secretar), şi avocatul Ioan Jaucă

(casier) ,:t.Prin decizia Nr. 9204, 940 a Ministerului A facerilor Interne s-a for
mat o Comisie centrală pentru ajutorarea, incartiruiea şi plasarea refu-

'• Ibidefn, nr. 5953 din 16 iulie 1940, p. 3.
' Filolog, lingvist, istoric şi critic literar, cf. Emil Satco. Ioan Pinzar, D ic

ţionar dc literatură bucovineană. Suceava, 1993. p. 147.
' Erast Tarangul, Amintir i,  manuscris. Biblioteca Muzeului Naţional al Buco

vinei, inv. nr. 063. p. 231.■ Arh ivele Statului Suceava (în continuare se va cita : Arh. St. Suceava),
Fond P re fe c tu r ii  jud. Suceava, cl. 03/1940, f. 35.

* Ibidem.
’’ Ibidem.
" Ibidem, I. 34.
11 Ibidem.

Cf Mihai Aurelian-Curuntu, „Activitatea Asociaţiei Cercul Bucovinenilor 
din Bucureşti pentru ajutorarea refugiaţilor din teritoriu l ocupat de URSS in vara 
anului 1940 \ in Suceava, XV II—X V III—XIX, 1990— 1991— 1992, p. 189.

Arh. St. Suceava, ibidem, f  -28.
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giaţiior. Populaţia evacuată era împărţită in patru categorii ; a) funcţio
narii cu fam iliile lor ; b) libcr-profesionişţii de toate categorice ; c) pro
prietarii agricoli, industriaşii şi comercianţii : d) populaţia civilă şi 
copiii. Ca m ijloace de ajutorare se stabileau : credite speciale afectate 
de Ministerul Finanţelor, sume oferite de diferite instituţii de stat, colecte 
în bani. îmbrăcăminte |/|. Cu sprijinul Prim ăriei se va deschide 0 cantină 
unde serveau zilnic masa 200— 300 refugiaţi, iar cu ajutorul filialei locale 
de „Cruce Roşie“ şi al organizaţiei „Straja Ţării" s-a înfiinţat in gara 
Burduieni un punct ce oferea hrană celor aflaţi in tranzii ’. T inerii stră- 
je r i in lunte. cu profesorul Sbiera au strâns in folosul refugiaţilor suma 
de 14 442 lei, 52 kg zahăr, o mare cantitate de haine şi au oferit 5 030 
porţii de mâncare prin cantina din staţia C.F.R. Suceava După chema
rea la datorie lansată de Aurel Morariu, preşedintele Regionalei Ţ inu
tului. Asociaţia Creştină a T inerilor (A.C.T.) a oprit realizarea progra
mului de vară şi şi-a „concentrat sforţările în opera de asistarea refu- 
giaţilor“ 17 Cantina Pâinea săracilor1- —  întreţinută prin donaţii de la 
instituţii, întreprinderi, persoane particulare —  ce asigura masa de 
prânz celor lipsiţi de mijloace de subzistenţă şi elevilor sărm ani1-, s-a 
orientat în direcţia sprijin irii românilor ce au fost sliţi să părăsească 
Basarabia şi nordul Bucovinei. Până la data de 18 decembrie 1940, 
această unitate de ocrotire socială condusă de Olga Pruncul, Va asigura 
masa unui număr de 93 de re fu g ia ţil9. în cadrul Spitalului orăşenesc —  
ce avea ca director pe dr. Traian Bona şi rnedic secundar pe Alexandrina 
Maricaru —  se va acorda asistenţă sanitară din primele clipe aie eva
cuării. astfel încât „orice refugiat in orice oră din zi şi din noapte îşi 
găseşte alinarea suferinţelor in timpurie acestea aşa de vitr0ge pentru 
sufletului românesc11 -n. Eforturile depuse au fost considerabile ;n condi
ţiile în care spitalul avea la cele două secţii (interne şi chirurgie) un nu
măr de doar 800 dc paturi bugetare şi un personal de specialitate in

suficient ~M.
După închiderea graniţei impusă prin dictatul sovietic *, primarul 

Sucevei. Leontie Moţoc, făcea o intervenţie plină de dramatism pe lângă 
autorităţile centrale pentru salvarea celor rămaşi sub ocupaţie ;

11 Glasul Bucovinei, nr. 5950. din 12 iulie 1940, p. 2.
»  ibidem. nr. 5953 din 16 iulie 1940, p. 3. Evacuaţii din nordul Bucovinei şi 

judeţul Hotin au fost repartizaţi pentru încartiruire in judeţul Neamţ (Apud 
Ioan Scurtu, Constantin Hlihor. Anul 1049 Drama românilor.... op. cit> p . 85).

18 Ib id e m , nr. 5963, din 29 iulie 1940, p. 2.
,7 Ibidem. nr. 5945 din 6 iulie 1940, p. 2.
13 Arh. St. Suceava, Fond Primăria oraşului Suceava, d. 7/1940, ( i.
•9 Ibidem, Fond Prefectura jud. Suceava, d. 90/1940, f. 401.

Glasul Bucovinei, nr. 5989 din 25 noiembrie 1940, p. 6.
21 Arh. St. Suceava, Fond Serviciu l sanitar al jud. Suceava, d. 15/1940.
* Pe 3 iulie 1940. orele 14 (ora Moscovei), sovieticii vor interzice orice trecere 

peste linia de demarcaţie. Apud, Ion Şişcanu. Uniunea Sovietică— România. 1940, 
Chişinău, 1995, p. 135.

ibidem, Fond Primăria oraşului Suceuva. d. 1/1940, 1. 9.
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6 iulie ’40

Domnule Ministru,

Cu prilejul durerosului exod al fraţilor din locurile sfinte ale voe- 
vozilor moldoveni, încălcate pe neaşteptate de hoardele păgâne, mulţi 
dintre refugiaţi s-au prezentat subsemnatului, cerându-ne să le înlesnim 
să comunice cu rudele lor surprinse şi rămase pe teritoriul ocupat, pre
cum şi să le dăm o mână de ajutor spre a le aduce în România.

Pe cât ne-a fost posibil am înlesnit legături fugare între părinţi şi 
copii lor, între fra ţii despărţiţi de vitregia sorţii, am reuşit chiar să 
readucem pe unii din comunele apropiate de noua lin ie de demarcaţie, 
nu putem face nimic pentru cei din comunele mai îndepărtate.

Vocea lui Ştefan Vodă din ruinile cetăţii din Suceava, glasul plăe- 
şilor ce-şi dorm somnul de veci în pământul din jurul acestei cetăţi, 
sufletul Marelui Ştefan ne strigă de la Futna să nu lăsăm fraţii noştri 
să fie  înghiţiţi de molohul moscovit, ne îndeamnă, ne poruncesc să sărim 
în ajutorul lor şi să-i aducem lângă noi.

în  acest scop, Domnule Ministru, cu onoare Vă rugăm să binevoiţi a 
face ce este posibil ca trenuri speciale să plece până la Cernăuţi de unde 
să aducă pe cei rămaşi dincolo de hotarele impuse atât de barbar şi cari 
doresc să vină lângă noi.

Alăturat ne permitem a Vă înainta listele celor rămaşi în teritoriul 
ocupat, reclamaţi de rudele lor salvate prin fugă pe pământul sfânt al 
României libere.

Spre a putea linişti pe aceşti de aici, cu onoare Vă rugăm să bine
voiţi a ne comunica rezultatul acestei intervenţii.

Frimarul oraşului Suceava, 
ss indescifrabil

D. Sale

D-lui Ministru al Internelor,
Direcţiunea Administrativă

Datorită afluxului masiv de populaţie cât şi a altor factori ce nu au 
permis ţinerea unor statistici riguroase, este greu de stabilit cu exactitate 
câţi refugiaţi au trecut prin Suceava după 28 iunie 1940. In toamna 
aceluiaşi an, alături de basarabeni şi bucovineni se vor adăuga refugiaţi 
sau expulzaţi din nordul Ardealului şi foşti colonişti din Cadrilaterul 
cedat Bulgariei. Numărul de pribegi stabiliţi în oraş —  ce tindea să se 
stabilizeze spre sfârşitul anului —  va cunoaşte o nouă creştere în lunile 
februarie-aprilie 1941 ca urmare a trecerilor în masă din nordul Buco
vinei spre teritoriul rămas sub autoritatea Guvernului român Până

Vezi Teroarea liortliysto-Jjsci.Hâ in nord-vestul României, Bucureşti, 1085. 
pp. 100— 140.

Arh. St. Suceava. Fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 49/1941, f. 20. Vezi şl 
M lhai-Aurelinn Cărimtu, „Un docum ent-iM rtu rie  despre destinul traoic al nordului 
Bucovinei", in Europa XXI .  T. 1— 11/1992— 1993, Iaşi, f. 178.
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la data de 30 decembrie 1940 au fost plasaţi în Suceava un număr de 
724 refugiaţi din care 707 proveneau din teritoriile anexate de U .R.S.S.23. 
Pe 10 ianuarie 1941, şeful Biroulu Controlului Populaţiei din cadrul po
liţiei oraşului constata existenţa a 866 refugiaţi din care 37 neplasaţi 2C. 
La sfârşitul lunii numărul total al refugiaţilor adăpostiţi în localitate 
scădea la 780. iar stuctura socială a celor ce au fost plasaţi era urmă
toarea : 27

Tabel numeric cu refugiaţii stabiliţi in oraşul Suceava 
până la data de 31 ianuarie 1941.

Plasaţi

Ocupaţia Bucovineni şi basarabeni 

Fam. Fers. Fam.

Ardeleni

Pers.

Funcţionari de stal 116 350 6 13
Funcţionari particular; 7 . 13 -- —
Văduve agric. cu peste 100 ha 3 8 -- —
Avocaţi 14 24 -- —
Medici 2 5 -- —
Ingineri 2 7 i 2
Pcnsionnri 16 50 -- —
Comercianţi 18 40 T- ' —
Meseriaşi 16 28 — —
Industriaşi 1 5 -- . —
Servitori — 16 -- —
Casnice — 128 -- —
Elevi — 35 -- —
Studenţi — 8 -- —
Bătrâni, infirmi, copii orfani — 10 -- —

Total 194 727 7 15

Reeensămîntul desfăşurat in primăvara anului 1941 a avut ca sar
cină suplimentară de a „statornici în mod ştiintific şi situaţia expulza
ţilor, repatriaţilor şi a tuturor celor care au interese în teritoriile ocupate 
de cătx-e puteri străine-1 2K. Rezultatele prelim inarii ale acestei importante 
acţiuni desfăşurate la Suceava între 4— 12 aprilie de către o echipă de
23 recenzori indica un număr de 1 334 de refugiaţi 29 la o populaţie sta
bilă dc 13 774 de l o c u i t o r iA s t f e l ,  ponderea refugiaţilor stabiliţi în 
oras faţă de cei repartizaţi în întregul judeţ ce se ridică la o treime pe
1 februarie 1940 (când în judeţul Suceava numărul total de refugiaţi era

»  Arh. St. Suceava, Fond Prefectura jud. Suceava, d. 61/1940, f. 54. 
v Ibidem. d. 63/1941, f. 39 şi urm.

Ibidem, d. 00/1941, f. 52 şi 1. 78.
•r Recensământul României din I9U.  l/tmuiirea opiniei publice, Bucureşti, 

1941, p. 171.
:>,J Arh. St. Suceava, Fond P rim ă 'ia  oraşului Suceava, d. 12/1941, f. 1.
1 Recensământul general al României din 5 aprilie 1941. Date sumare p ro 

vizorii, Bucureşti, 1944, p. 243.
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de 2 364)31 va spori în mod apreciabil. După cum rezulta din tabelul ce 
a fost prezentat, cei mai mulţi dintre refugiaţi proveneau din teritoriile 
ocupate de Uniunea Sovietică — în primul rând din nordul Bucovinei, 
deşi statistica nu-i diferenţiază de persoanele provenind din Basarabia
—  dar lipsesc foştii agricultori evacuaţi din Cadrilater care au fost d iri
jaţi spre localităţile rurale ale judeţu lu i:5i. In funcţie de ocupaţie, func
ţionarii. fem eile casnice, pensionarii, e levii şi alte persoane cu venituri 
mai mult decât modeste alcătuiau cvasitotalitatea evacuaţilor adăpostiţi 
în Suceava. Printre aceştia, corespondentul local al ziarului Glasul Buco
v in e i33 identifică o serie de fruntaşi ai vieţii publice şi culturale cer- 
năuţene : directorul Conservatorului, Gheorghe O nciu l3/', prof. univ. 
Erast Tarar.gul, Ilie  Mandiuc, Valerian Doboş-Boca3r', F ilaret Doboş, 
fostul voluntar din primul război mondial care în noiembrie 1918 a 
anunţat sucevenilor apropierea ceasului izbăvirii 36. G rav bolnav, după
o viaţă închinată propăşirii spirituale a Basarabiei, va poposi pentru 
scurt timp în oraş L iviu  M arian37, unde, după propria sa mărturisire, 
„găsind pe sora refugiată de panică la Ploieşti, am plecat la Craiova, 
ca să pot trăi mai la adăpost şi lin iştit" 3S. în  vechea capitală a M oldo
vei vor mai sosi : senatorul Titus Cercavschi ce a fost surprins de 
invazia rusă la Cernăuţi, ziaristul Eugen Popovici 39, Ioan Berariu; fost 
paroh în Mihalcea, jud. Cernăuţi40, marele proprietar agricol Constantin 
Giurumia din comuna Lucavăţ, jud. S toro jin eţ4l, A lexandru Bocăneţu 
profesor la Gimnaziul de băieţi ..Cuza Vodă“ din Cernăuţi, profesorul 
Ioan Zugrav de la Facultatea de T eo lo g ie43 ş.a. Prin decizii adminis
trative va continua procesul de repartizare a unor funcţionari şi cadre 
didactice refugiate la  o serie de instituţii din oraşul Suceava. Avocaţii 
Constantin Tuşinschi, Traian Croitoru, Aurelian Doroftei sunt încadraţi

Mihai-Aurelian Căruntu, 1941 — un nov început pentru Bucovina reîntre
gită. I, în Suceava, XX , 1993, p. 174.

Arh. St Suceava, Fond Prefectura jud. Suceava, d. 61/1940, f. 37. In sudul 
Dobrogei au fost colonizaţi între anii 1928— 1938 şi numeroşi români bucovineni. 
Apuci Constantin Brăte>cu, Populaţia Cadrilaterului intre anii 1878 şi 1938, in 
Geopolitica, voi. I, Iaşi, 1994, p. 252.

"  Glasul Bucovinei, nr. 5959 din 24 iulie 1940, p. 3.
Muzicolog, compozitor, membru al Societăţii muzicale „Arm onia“ şi al

Societi'.ii „F ilarm onica" din Cernăuţi, cf. Emil Satco, Arta în Bucovina, Suceava, 
1991, p. 124.

■a Autor al interesantei lucrări : Din tracului Sucevei, Cernăuţi, 1938.
' Ion I. Nistor, A m in tir i răzleţe din tim pul Un irii, Cernăuţi, 1938, pp. 111— 113.
17 Fiu al folcloristului S. F. Marian, publicist, fost director al Liceului „B. P. 

Haşdeu“ din Chişinău. Vezi şi Eugen Dimitriu, Petru Froicu, L iv iu  Marian (1883— 
1912), in Buletinul Societăţii de Ştiinţe F ilologice pe anul 1983, Bucureşti, pp. 
95—97.

' Făt-Fm m os, Anul X V III, Nr. 1 /ianuarie-februarie 1943, pp. 14— 15.
Arh. St. Suceava. Fond Prefectura jud. Suceava, d. 68/1940, f. 67.
Ibidem, d. 62/1941, f. 188.
Ibidem. t. 191.

43 Ibidem, f. 180. Eminent dascăl, pedagog şi publicist. Vezi Vasile Boca,
A rticole, cuvântări, însemnări, manuscris dactilografiat, Biblioteca Muzeului Na
ţional al Bucovinei, inv. nr. 24488, voi. IV, p. 46 ; Ştiinţa în Bucovina, ghid bio
bibliografic, Suceava, voi. III, p. 49.

48 Arh. St. Suceava, ibidem, f. 84.
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ia Cotenciosul Statului *'1, iar profesorii Erast Costea45 (de la Liceul 
„M itropolitu l Silvestru11 din Cernăuţi), Constantin lerem ia Dubău (de la 
Gimnaziul „M arele Voevod M ihai" din Cernăuţi), Haivas Claudia (L i
ceul „Elena Doamna"-Cernăuţi) vor fi  utilizaţi temporar la Liceul „Ş te
fan cel M are” , Liceu! de fete „Doamna Maria", Gimnaziul industrial de 
fete şi Gimnaziul comercial de b ă ie ţi41’. în cadrul Inspectoratului Gene
ral Sanitar Suceava au fost detaşate şase persoane refugiate, un medic 
şcolar este încadrat la Liceul „Ştefan cel M are“ , iar dr. Haivas Xenofon 
va fi repartizat la Spitalul Suceava47 La începutul lunii octombrie 1940 
este publicată lista funcţionarilor aparţinând administraţiilor locale din 
teritoriile evacuate repartizaţi spre transferare la prefecturi, municipii, 
primării, în care sunt nominalizaţi şi cei ce au prim it post în localitateAâ. 
M inisterul Educaţiei Naţionale va hotărî repartizarea la şcolile din Su
ceava a 11 elevi refugiaţi —  găzduiţi temporar în taberele de la Arcul 
de Trium f şi Şcoala „P ia  Brătianu“ —  ce se vor adăuga la cei înscrişi 
înainte de începerea anului şcolar49.

Sporirea numărului de locuitori din această zonă a avut ca urmare 
creşterea simţitoare a preţurilor şi c acută criză a locuinţelor. O notă 
informativă a organelor de poliţie locale prezenta în a doua jumătate a 
lunii iulie 1940 noua situaţie ce s-a creat pe piaţa ţărănească. „E ri cu 
ocazia ziilei de târg s-a vândut un kgr. unt cu 180 lei, un kgr. smântână 
cu 60 le,i, un kgr. roşii cu 60— 80 lei, un castravete 10 lei, un kgr. 
brânză de vacă 30 lei precum şi celălalt zarzavat la preţuri necunoscute 
până acum in această reg iu n e"r>0. Faptul se datorează nu doar refu
giaţilor civili ci şi prezenţei in comunele din apropiere a numeroase 
trupe care achiziţionează produsele alimentare ce nu mai pot ajunge 
astfel la oraş ' 1. în preambulul Ordonanţei No. 4477 din 13 iulie 1940
primarul Sucevei arăta că „in urma aglomerării populaţiei oraşului
prin prezenţa refugiaţilor din teritoriile evacuate se simte lipsa de lo
cuinţe şi camere mobilate, fapt care a dat naştere la o adevărată spe
culă din partea unor proprietari cari nu vor să înţeleagă greutăţile
fraţilor noştri..." Drept urmare, se stabileau preţuri maximale cu
prinse intre 1 200 lei lunar (locuinţe cu două camere în zona centrală) 
şi 600 lei lunar (o cameră mobilată la periferie) instituindu-se obligati
vitatea subinchirierii surplusului de camere™. Un decret-lege din toamna

;-1 M onitorul Oficial (Partea I-a), Anul CVII1. Nr. 166, din 20 iulie 1940,
p. 3694.

Autor, printre altele, al unei monografii despre ctitoria lui Ştefan cel Mare
de lângă Suceava (Mănăstirea Sânt Ilie, Cernăuţi, 1940), acesta a desfăşurat în
perioada interbelică o rodnică activitate culturală la Cernăuţi, cf. Mircea Grigo-
rovitâ. Din istoria culturii in Bucovina (1765— 19‘14), Bucureşti, 1994, p. 177.

■' M onitorul O ficia l (Partea l-a). Nr. 190 din 19 august 1940. pp. 4243— 4247.
Arh. St. Suceava, Fond Serviciu l Sanitar al jud. Succava, d. 15/1940, docu

ment nenumerotat.
4S M onitorul O ficia l (Partea I-a), Nr. 238 din 11 octombrie 1940, p. 5837.
'■‘J Glasul Bucovinei, nr. 5980. din 23 septembrie 1940, p. 2.
v) Arh. St. Suceava, Fond Primăria  oraşului Suceava, d. 1/1940, f. 29.
■>l Ibidem.
•2 Ibidem, d. 2/1940, X. 34.
M Ibidem.
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anului 1940 venea şi el in sprijinul populaţiei evacuate reglementând 
la n ivel naţional nivelul ch ir iilo r54. Cu toate acestea, situaţia locativă 
s-a menţinut deosebit de grea în condiţiile în care : „N ic i autorităţile 
publice cari treptat se stabilesc aici şi nici funcţionarii publici şi fam iliile 
lor nu găsesc în oraşul Suceava adăposturi corespunzătoare" Po triv it 
datelor recensământului din aprilie 1941, dintr-un total de 1 983 case, 
143 erau nelocu ite5fi. fapt ce explică numeroasele cazuri de ocupare 
ilegală a im ob ile lor57.

La sfârşitul lunii octombrie 1940, M on itoru l O fic ia l publică „Con
venţia între Guvernul regal român şi Guvernul Reichului German pri
vitoare la repatrierea populaţiei de origine germană din Bucovina de 
Sud şi Dobrogea in Germania'* 5S?. în conform itate cu tratatul încheiat, 
repatrierea era facultativă —  în funcţie de dorinţa exprimată de cei 
în cauză —  iar averea rămasă în ţară de pe urma acestora va fi preluată 
de statul nostru, de unde rezulta o datorie faţă de Germania egală cu 
valoarea în lei a bunurilor eva lu ate59. Până în decembrie 1940 vor 
pleca 48 000 de germani din partea de sud a Bucovinei G0. Primul trans
port, cuprinzând un număr de 500 persoane a plecat din Suceava pe 
data de 17 noiembrie G1. Peste câteva 2ile, profesorii de la Liceul „Ştefan 
cel M are" îi omagiau pe cei doi colegi. Rudolf Gassauer (apreciat istoric 
şi numismat, fost director al muzeului din localitate) şi Rudolf Strah- 
muţchi, de. care urmau să se despartă în curând C2. în  mai multe etape, 
peste 1 500 germani au părăsit vechea Cetate de Scaun a Moldovei 
în oraş rămânând 709 cetăţeni de această o r ig in e04. Repatrierea a 2/3 
din populaţia germană, precum şi sosirea refugiaţilor vor duce la creş
terea ponderii românilor în structura pe naţionalităţi a Sucevei care, 
la acea dată —  ca şi în cazul altor centre urbane din Bucovina —  se 
prezenta ca „un mozaic de grupuri etnice eterogene" C5. în perioada post
belică procesul va continua ca urmare a industrializării ce va atrage 
un important curent demografic din zona rurală, şi prin facilitarea emi
grării însemnatei comunităţi evreieşti din localitate (ce avea 3 232 membri 
în aprilie 1941) W!.

y' M onitorul O ficia l (Partea I-a), Nr. 230 din 2 octombrie 1040, pp. 5G;iO—5651.
Glasul Bucovint-!. nr. 59'J7 din 11 noiembrie 1940, p. 4.

-v- Arh. St. Suceava, Fond Prim ăria oraşului Suceava, d. 12/1941. f. 1.
r,! Ibidem, Fond Prefectura jud. Suceava, d. 142/1941, f. 61.

M onitoru l O ficia l (Partea I-a), Nr. 254 din 30 octombrie 1840. pp. 6178— 6192.
m Ibidem.
w M it Fhiclitgepiick die Ileimo.t verlassen... 50 Jahru Seit der Umsiedlung der 

Buchenlanddeutschcn, Stuttgart-Miinchen. 1990, p. 93. Vezi şi Dumitru Şandru, 
Convenţia de arm istiţiu şi refugiaţii din Bucovina de Nord şi Basarabia, în 
Suceava, X X I, 1994, pp 317—318.

01 Arh St. Suceava. Fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 13/1940, f. 128.
*'5 Glasul Bucovinei, nr. 5990 din 9 decembrie 1940, p. 2.
•n ibidem.
8t Recensământul General al României..., op. cit., p. 243.
M Sabin Manuihl, Studiu etnografic asupra populaţiei României, Bucureşti, 

1910, p. 15.
** Arh. St. Suceava, Fond Prim ărie oraşului Suceava, d. 12/1941, f. 1. In 

legătură cu aceasta vezi : Sabin Mânuită şi Wilhelm Fllderman, Populaţia evre
iască din România in  tim pul celui de-a! doilea război n'-ondial, Iaşi, 1994, p. 34 ; 
Ghitâ Ionescu, Comunismul in România, Bucureşti, 1994, p. 332.
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La începutul lunii ianuarie 1941 soseşte în Bucovina generalul Eugen 
Zwiedenek, ministru Subsecretar de Stat al Colonizării şi Populaţiei 
Evacuate, pentru a inspecta regiuniie părăsite de germani şi modul cum 
este administrat inventarul rămas de la aceştia67. în gara Burdujeni a 
fost întâmpinat de profesorul Constantin Ţopa, comisar general al re
patrierilor, Traian Maga, noul primar al oraşului, Ionel Negură şi Traian 
Vasilovschi, comisari reg iona liw. Bunurile rămase în urma „Umsiedlun- 
gulu i“ nu au putut satisface —  cel puţin la Suceava —  decât parţial 
necesităţile refugiaţilor. Pe 1 februarie 1941, Comisariatul local pentru 
repatrierea populaţiei germane răspundea Prim ăriei că nu poate da curs 
cererii pentru plasarea a doi refugiaţi ardeleni deoarece „gospodăriile ce 
au rămas de la repatriaţii germani, au fost repartizate refugiaţilor şi lo
calnicilor foarte n evo iaş i"(!9. Subsecretariatul de Stat al Românizării, 
Colonizării şi Inventarului, prin Ordinul 5224 din 20 mai 1941, a hotărât 
scoaterea la vânzare a tuturor întreprinderilor comerciale şi industriale, 
precum şi a caselor de locuit situate în oraşul Suceava, care au trecut 
în patrimoniul statului in urma convenţiei încheiate cu Reichul, ce vor 
fi  o ferite „do: preferinţă la refugiaţii din teritoriile cedate“ 70. Plecarea 
populaţiei germane —  ce dădea un procent important de contribuabili —  
va afecta bugetul P r im ă rie i71, dezorganizând viaţa economică, ceea ce-1 
făcca pe un martor al acelor vremuri să remarce cu tristeţe că „n-avem 
meseriaşi români, care să-i inlocuiasc, deocamdată, în multe domenii..." 72. 
Această lipsă —  pusă în evidenţă şi prin existenţa in Suceava a unui 
singur croitor român, Dumitru Cojocariu —  nu a putut fi satisfăcută cu 
ucenici şi absolvenii meseriaşi din Cernăuţi care. din cauza inexistenţei 
unui cămin ce să-i adăpostească, au plecat majoritatea în alte locuri 
„rămânând oraşul nostru pustiit de viitorii meşteşugari de care avea nea
părată nevoie“ 73. Statul român a căutat însă să sprijine prin măsuri de 
ordin legislativ reluarea activităţii de către industriaşii şi comercianţii 
ce proveneau din teritoriile evacuate. Decretul-lege Nr. 3445 prevedea 
•scutirea totală de orice impozite sau taxe a acelor refugiaţi care „îşi vor 
reînmatricula firm a lor sau vor înfiinţa noi întreprinderi de orice na
tură 7i. P e 25 iunie 1941. Primăria Sucevei informa Direcţia Refugia
ţilor şi Populaţiei Evacuate de pe lângă Preşedenţia Consiliului de M i
niştri in legătură eu existenţa în oraş a unui număr de 18 comercianţi 
^i meseriaşi (10 bucovineni, un basarabean şi un ardelean) ce şi-au reluat 
activitatea : Bejenaru Vasile, crâşmar (Cuciurul Mare), Rusu Gheorghe, 
restaurator (Cernăuţi). Julei Dumitru, librar (Cernăuţi). Vasilcu Gheorehe, 
sticlar (Roşa. Cernăuţi) ş.a. Dintre aceştia, majoritatea (10) aveau o situa
ţie materială apreciată ca slabă 75 Rezolvarea problemelor acestei cate-

,;7 Glasul Bucovinei, nr. 5992 din 14 ianuarie 1941, p. 5.
** Ibidem.
m Arh. St. Suceava, ibidem, d. 14/1941, f. 6.

Ibidem. Vezi si Andreas Hillgrubcr. op. c>'i.,-pp. 279—280.
71 Gavril Irimescu. Evoluţia economico-socială a oraşului Suceava intre anii 

1918— 1914, in Suceava, X V II— X V III— X IX . 1990— 1991—:1992. p. 206.
Glasul Bucovinei, nr. 5990 din 9 decembrie 1940, p. 2.

w Ibidem, nr. 5985 din 28 octombrie 1940, p. 4.
M onitorul O ficia l (Partea l - l ) ,  Nr. 240 din 14 octombrie 1940, p. 5866.

7:' Arh. St. Suceava, Fond Primăria oraşului Suceava, d. 13/1941. f. 16.
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gon i -a
mentei refugiaţi a fost integrată politicii generale de sprijinire a ele- 
nom iC 7e ' naţionale ce intenţionau să iniţieze activităţi cu caracter eco- 
halele măsura expirării vechilor contracte de închiriere din 1938.
m ijlo » .<̂ n P’ a 'a ora$ului au fost preluate de noi: arendaşi rămaşi fără 
in întreţinere, dar şi dc localnici, ca în cazul celor asociaţi
Care V lU l Cooperativei cizmarilor „Ovedenia" -7 Printre comercianţii
Pribo-1' ^cucerit1* chiar centrul oraşului se numărau c:ernău{enii : Teodoru 
(P r ă v lv u D im itrie Moldovanu (Restaurant de lux), Traian Sniejec
ci pare a î?ederaloi «Suceava"). G rigore Maga (cismărie) ş.a .78. Eman-
__ economică românească venea să combată o mai veche aserţiune
tr iv ii să în mare parte valabilă după 1918 şi in acest domeniu —  po- 

ţ căreia românii suceveni „sunt cu totul uitaţi prin mahalale" ;n. 
taţi : v ăra anului J941. industria Sucevei cuprindea următoarele uni-

capao;, Jvioar>1 Automată Comercială (fostă „W eitm an şi Kluger-’) cu o 
*»v ate de 10 000 kg grâu şi 4 000 kg porumb pe zi.

trepri ^ oara -Unirea'- (Proprietar Ilotinceanu et Comp.), singura in-
^ j'd ere  ce nu funcţionează de pe 8 iunie 1940, având iazul distrus, 

liuc A ^ oar«  de porumb ţărănească, proprietatea statului (arendaş Pau- 
4 ui'elian).
J  Fabrică bomboane ţărăneşti (proprietar Fuhrer Herş).
q ' Fabrică bomboane ţărăneşti (Zw iebel Abraham).

fab rică  bomboane ţărăneşti (Lerner lacob).
i  abrică de vopsele şi culori de pământ (proprietar Salpeter lacob). 

J  Fabrică de băuturi spirtoase (proprietar Morariu Spiridon). 
j I'ăbăcârie (Korner Arfred ). 
ţ J  Tăbăcărie (proprietar Sternlieb Fraţii).

Fabrică de săpun (Rosenberg A lfred ).
i Cărămidărie (Botez Darie).

Cărămidărie (Gromic Gh.).
N istor) Fabriră de voPsele şi chimicale (propr. statului, arendaş Ioan

cut ; , 'hţ!urul bun evreiesc care —  conform legilor de „rom ânizare" a tre- 
puţinc: Patrimoiaiul statului a fost moara W eitman şi K li ig e r "81. Cu 
unităţi 8®XcePt” - industria şi meşteşugurile —  cu un număr de 484 de
mod e  ■' P ° triv it datelor recensământului din aprilie 1941 —  erau in
prezehi ^ ent dominate de micii întreprinzători. Sectorul bancar era re- 
„Suce- Bar>ca Naţională a României (Agenţia Suceava), Federala
1940 .IVa’ - Banca învăţătorilor şi Banca de S con t83. în luna decembrie 
Băncii ţ,fost inaugurat* oficial in str Regele Ferdinand, noul local al 

Româneşti din Cernăuţi, având ca director pe Constantin Chi-

" V
77 ezi Românizarea bunurilor evreieşti. Colecţia legilor României, nr. 202, f. a. 
îs f te s u l Bucovinei. nr. 5961 din 26 iulie 1940, p. 4.

"idem, nr. 5994 clin ÎS aprilie 1941, p. 3.
?« r1- O. Scraba, Suceava. Schiţă istorică, Bucureşti, 1899, p. 19.
1 . 'ph. St. Suceava, ibidem, f. 7.

8î ibidem. d. 14/1941, f. 6.
> i Recensământul General.... op. cit., p. 243.

1947, p jrH. St. Suceava, Fond Inspectoratul Statistic al judeţului Succava. d. 1/
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h a ia84. Vechile birje, ce nu mai făceau de mult faţă necesităţilor, vor fi 
cu succes concurate de patru autobuze —  aparţinând Prim ăriei oraşului 
Cernăuţi —  puse in circulaţie pe traseele Suceava-Iţcani-Burdujeni- 
Gară « .

Ocuparea părţii de miazănoapte a Bucovinei de către trupele sovie
tice a determinat instituţiile ce-şi aveau sediul la Cernăuţi să se stabi
lească într-o serie de localităţi din sudul provinciei. Autorităţile ţinu
tului Sucevei. în frunte cu rezidentul regal Gheorghe F londor80 şi In
spectoratul Şcolar se vor refugia la Vatra-Dornei 87. administraţia Fon
dului bisericesc ortodox-român al Bucovinei la Gura-Humorului dar, 
cele mai multe se vor muta treptat la Suceava. A ic i îşi va instala sediul 
Curtea de Apel din Cernăuţi8<J. Baroul Bucovinei având ca decan pe N. 
Sauciuc-Săveanu 9'\ Camera de Muncă condusă de avocatul D im itne 
M oldoveanu!H. Camera de Comerţ şi Industrie. Inspectoratul Indus
tr ia l92 ş.a. în toamna anului 1940 îşi stabileau reşedinţa în clădirea P ri
măriei oraşului Inspectoratul de Poliţie şi Siguranţă —  ce a venit de la 
Vatra Dornei —  şi Inspectoratul şcolar al judeţelor fostului ţinut care a 
funcţionat un timp la Rădăuţi93. Printr-o decizie a Ministerului Educa
ţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor, cursul superior al Liceului teoretic 
de băieţi „Aron Pumnul" din Cernăuţi se va muta la Suceava, la Liceul 
teoretic de băieţi „Ştefan cel M are" 9>. între puţinele arhive şcolare ce 
au putut fi salvate din teritoriul ocupat se numără cea a Gimnaziului 
Industrial din Suliţa (jud. Hotin\ care a fost depusă la Gimnaziul In
dustrial de băieţi din Suceava55. Pe data de 18 februarie 1941 se aproba 
funcţionarea la Suceava a Conservatorului de Muzică şi A rtă Dramatică 
din Cernăuţi, iar un comitet în frunte cu prefectul judeţului urma să 
propună ministerului persoana care sa îndeplinească funcţia de d irector90.

O instituţie ce va resimţi din plin efectele evenimentelor nefaste 
din anul 1940 ce au dus la ştirbirea graniţelor tării a fost Universitatea 
din Cernăuţi. Vor pleca in refugiu, fiind siliţi să părăsească aproape 
intreaga zestre materială, un număr de 45 cadre didactice dintre care
29 s-au stabilit la Bucureşti. 15 în alte localităţi, iar un profesor a plecat 
din tară97. Decretul-lege Nr. 2865 din 23 august 1940 hotăra desfiin
ţarea facultăţilor de Litere-F ilosofie. Drept şi Ştiinţe şi soarta profe
sorilor ce vor fi. încadraţi din oficiu la Universităţile din Bucureşti, Iaşi

11 Glasul Bucovinei, nr. 5992 din 14 ianuarie 1941, p 5. 
î;> Ibidem, nr. 5986 din 4 noiembrie 1940, p. 4.

Ibidem, nr. 5940—5941 din 1—2 iulie 1940, p. 3.
Ibidem, nr. 5975 din 18 august 1940. p. 2.
Arh. St. Suceava, Fond Administraţia Fondului bisericesc ortodox-rom ân  

al Bucovinei, d. 6/1940. f. 1.
‘ ,J M on itoru l O ficia l (Partea I-a), Nr. 166 din 20 iulie 1940, p. 3694. 
w ..Glasul Bucovinei", nr. 5960 din 25 iulie 1940, p. 2.
9: Ibidem, nr. 5990 din 9 octombrie 1940. p. 2
n  Ibidem, nr. 5983 din 14 octombrie 1940, p. 5.

Ibidem. nr. 59G6 din 4 noiembrie 1940, p. 4.
M onitorul Oficial, Nr. 241 din 15 octombrie 1940, p. 5905.

K Glasul Bucovinei, nr. 5976 din 26 august 1940, p. 3.
'■*’ Arh. St. Suceava, Fond Prim ăria  oraşului Suceava, d. 6/1941, f. 16.
!l7 C. G. Bedreag. Universitatea Cernăuţi, în însemnări Ieşene, voi. XV , Nr. 

9/septembrie 1940, p. 518.
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şi C lu iV a c u it a t e a  de Teologie -  potrivit intenţiilor ministrului Edu
caţiei Naţionale,^ Dumitru Caracostea —  urma să-şi reia activitatea in 
cadrul Universităţii din Cluj ]ucru ce a fost împiedicat de consecinţele 
Dictatului de la Viena. La sfârşitul lunii octombrie, in cadrul Univer
sităţii din Bucuieşti, se vor l jne examenele de lichidare cu studenţii rp 
au irecventat cursurile la Cernăuţi. „Cu aceasta s-a lichidat un trecut 
frumos, o activitatc rodnica, 0 operă românească durată de oameni de 
bine; la care s-a lucrat cu dragoste şi entuziasm ; s-a lichidat o veche 
tradiţie academică, o fala a culturii şi ştiinţei româneşti, o sentinelă 
de cinstită veghe a c iv iliza ţie i europene...“ 100 —  scria cu profundă amă- 
arăciunc prof I. E Torouţiu. Dar, din 7 octombrie 1940, Facultatea dc 
Teologie din Cernăuţi —  încadrată din punct de vedere organic la U ni
versitatea din Bucureşti — se va instala şi va începe să funcţioneze în 
clădirea Liceului „Ştefan cel M are" din Suceava ’01. Inaugurarea festivă 
a cursurilor va avea loc pe 3 noiembrie 1940 In prezenţa I.P.S.S. Mitro
politul Tit al Bucovinei, decanul facultăţii, prof. N icolae Cotos, prefec
tului judeţului. Gavril Irimescu şi a primarului oraşului, Traian Maga >02 
Printre profesorii de la teologie care s-au refugiat la Suceava se numă
rau . Simeon Roii Milan Şesan, Ioan Zugrav, Petre Procopovici, Orest 
Bucevschi 1 ş.a. In anul 1940,1941. cursurile au fost frecventate de un 
număr de 38<i studenţi din care 184 au obţinut licenţa in te o lo g ie ^ . 
Pentru a suplini lipsa^ valoroasei biblioteci de specialitate ce a rămas 
la Cernăuţi, s-au cumpărat 159 volume, i 000 au fost prim ite din donaţii, 
aproxim ativ 500 cărţi şi reviste au provenit din depozitul Ministerului 
Educaţiei Naţionale, 95 volume din împrumutul oferit de părintele Pop 
de la biserica „S l. Nicolae ‘, jar 25 de la Biblioteca oraşului ,or\ In str. 
Regele Ferdinand nr. 13 a f0st organizat un internat ce va adăposti 
54 de studenţi, dintre care : 3q din vechiul regat, 17 din Bucovina, 7 ba
sarabeni,^ cei provenind din teritoriile ocupate beneficiind în plus de un 
ajutor bănesc in valoare de 35 000 lei din partea Subsecretariatului He 
Stat pentru Culte Cu loate dificultăţile inerente, reluarea activităţii 
Faculţaţn de Teologie la Suceava a permis continuitatea învăţământului 
superior bucovinean menţinând vie speranţa in revenirea la matcă si 
renaşterea Universităţii din Cernăuţi. O altă instituţie de prestigiu care 
s-a stabilii temporar in fosta reşedinţă musatină —  după ce în urma 
evacuării Sl1? presiunea armatelor sovietice in iunie 1940 a rămas fără 
intreaga arhivă, reuşind să-şi salveze doar fondurile băneşti —  a fost 
M itropolia Bucovinei Fastuosul palat al Reşedinţei m itropolitane din 
Cernăuţi a fost înlocuit cu modestele chilii ale mănăstirii „Sfântul Ioan“ .

• ' £  -M onitoru l-O ficia l, Nr. 198 din 28 august 1940. pp. -1620-4622.
loidem.

'2  Glasul Bucw ine,, nr. 5837.din n  noiembrie 1940, p. 3.

1941. C e S S ţ f . 1 M ? P %  ^  ?i biSPr,CPflSCd' AnUl L ’ U - LII> 1939- 19« -
,f'-- Glasul Bucovinei, n r .  5987 n 4
110 ibidem.

•r r'i1716!0)1 FatCU\tn !Za dc Teologic din Cerneşti, Cernăuţi. 1942, p 27!|J Candela, Cernăuţi, 1942, p 7S0 ’
lnr' Ibidem, p. 749.
‘"- Lucrurile Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Cernăuţilor din sesiunea 

ordinara a finului 1942. Cernăuţi, -,943 p 76.
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cc vor adăposti conducerea şi întreaga administraţie a Eparhiei. Astfel, 
după mai multe veacuri 1QQ. ca urmare a anexării nordului Bucovinei, 
Suceava va găzdui din nou scaunul unei mitropolii. După predarea cârjei 
pastorale de către M.S. Regele ce a avut loc in Capitală, pe 25 martie 
1941, sc va desfăşura la Suceava solemnitatea instalării oficiale a I.P.S. 
M itropolitul T i l  Simcdrea dc către I.P.S.S. M itropolitul Irineu. ca delegat 
al Sf. Patriarhii ,09.

Datorită măsurilor luate de statul român pentru repatrierea buco
vinenilor evacuaţi în Germania, spre Suceava se va îndrepta un nou 
val de refugiaţi uo. Pe 24 martie 1941, generalul Zwiedenek il înştiinţa 
pe prefectul judeţului Suceava in legătură cu sosirea iminentă —  cu 
vapoarele pe Dunăre —  a unui număr mare de refugiaţi din Reich ce 
vor fi d irijaţi spre centrele de triere de la T g  Jiu şi Burdujeni Ul. O nouă 
telegramă —  din partea dr. Octavian Lupu, comisar general la Comisa
riatul General al Refugiaţilor — anunţa la sfârşitul lunii mai plecarea 
in două etape a pribegilor din Germania M-\ Hn prim grup cu peste 1 000 
persoane va sosi la Burdujeni pe 5 iunie 1941 ut. un alt transport fiind 
aşteptat la data de 14 iunie !M. In aceste condiţii, oraşul cunoştea din 
nou atmosfera prin care trecuse cu un an in urmă. de această dată insă, 
speranţele luaseră locul disperării M iile de refugiaţi se pregăteau să se 
reîntoarcă la vetrele părăsite, iar numeroasele trupe staţionate in zonă 
aşteptau ordinul pentru a trece vremelnicul hotar ce sfâşit incă, în mod 
dureros, „Ţara de Sus” .

După o îndelungată perioadă de timp in care intreaga viaţă econo
mică. politică şi culturală din provincie a gravitat în jurul Cemăuţiului, 
intre iunie 1940 — iunie 1941. Suceava va polariza atenţia şi preocu
pările Bucovinei libere. Stabilirea aici a unor instituţii administrative, 
sporirea populaţiei, înscrierea în rândul oraşelor universitare sunt doar 
câteva mutatii caracteristice ce vin în sprijinul acestei aserţiuni. Rea
lităţile politice şi teritoriale postbelice vor determina o nouă reorientare 
a interesului autorităţilor centrale spre bătrâna urbe dc la poalele Cetăţii 
de Scaun care. se va ridica treptat printre centrele de primă mărime 
din regiune.

CONTRIBUTIONS A  L A  CONNAISSANCE DE LA  VTLLE SUCEAVA 
DANS L A  PERIODE 1940— 1941

Renume

L ’etude a en vue la prcsentation des effefs dc rultimatum sovielique. de 
la £in Ijuin 11940 sur la v iile  de Suceava. On v suit les mesures prises par les 
autorites locales pour aider les refufiies des territoires temporairement evacuces, 
leur placement dans de nouveaux emplois ainsi que les effets-socio-economiques 
de Taugmentation de la popuiation de la localite.

t «  v e z i Ioan Caproşu, Vechea catedrală m itropolitan i din Suceava. Biserica 
Sfântul loa r cel Nou, Taşi, 1980, p 45.

J,y> Arh. Sl. Suceava, Fond Primăria oraşului Suceava, d. 0 1941, t.
1,0 Vezi M ihai-Aurelian Căruntu, Activitatea..., op. cit., p. 193— 191.
111 Arh. Sl. Suceava, Fond Prefcctura jud. Rădăuţi, d 48/1941, f. 38.

Ibidem, d. 49/1941, f. 67. 
i,:l Ibidem. f. 70.
>h Ibidem, (. 77.
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ISTORIA CULTURII

D E S P R E  „ U N  P R O IE C T  N A U F R A G IA T "  Ş I S E M N IF IC A Ţ IIL E  
L U I  : „ N O V E L E  S A U  G A Z E T E  R O M A N E Ş T I14, 

C E R N Ă U Ţ I , 1817 4

N ICO LAE  C A R LA N

0  prejudecată, persistentă, tenace şi dăunătoare, ca orice prejude
cată, ţine cu orice preţ să ne convingă că, în Bucovina. în tre anii 1774 şi 
1848, spiritul naţional românesc s-ar f i  a fla t intr-o letargie desăvârşită, 
în peisajul cultural al provinciei subjugate de habsburgi nepulându-se 
semnala, în această vreme, nici un fel de manifestare în măsură să con
tribuie fie  şi numai la menţinerea, necum la amplificarea, simţămintelor 
naţionale. Lăsând la o parte lucrări tendenţioase, străine de orice cauză 
ştiinţifică sau culturală, apărute în afara hotarelor României, trebuie să 
notăm cu mâhnire că (desigur involuntar), datorită unor vicii în expri
mare a ideilor —  altm interi corect intenţionate — , câte un istoriograf 
local a mai alimentat, clin când în când, o atare prejudecată. Ca să dăm 
un exemplu, vom cita din textul cu care Constantin Loghin îşi prefa
ţează Istoria lite ra tu rii româna clin Bucovina : „...literatura românească 
ce s-a făcut in Bucovina nu e rezultatul unei itradiţii româneşti de aici“ , 
„ea nu poartă un timbru special bucovinean", tn acelaşi paragraf, însă, 
autor ul revine, printr-o adevărată piruetă, într-o poziţie diametral opusă, 
care este, de fapt, cea normală, arătând —  şi faptele ii confirmă aser
ţiunea —  că această literatură „a fost scrisă de scriitori români bucovi
neni şi este ecoul durerilor şi năzuinţelor noastre11, că „a fost singurul 
lor far luminos către care căuta scăpare corabia rătăcitoare a românis
mului din Bucovina" !. Intrând in subiectul propriurzis al lucrării, au
torul nu face altceva decât să demonstreze, cu argumentele care-i stă
teau la îndemână in 1926. că. înainte de a exista o mişcare literară ro
mânească. in sensul estetic al termenului, aici s-a făcut simţită, chiar 
dacă nu programatic şi instituţionalizat şi chiar dacă mai timd sau, 
uneori, in stare latentă, o continuare (prin formele şi m ijloacele posibile 
in contextul unei perfide şi sistematice politici de deznaţionalizare) a 
tradiţiilor culturale româneşti existente in această zonă înainte de răşlui- 
rea ei de către Habsburgi. Referindu-se numai 'la manuscrise, C. Loghin 
subliniază şi mai pregnant, in spiritul adevărului confirmat de realităţi

• Lucrarea a fost susutinută la sesiunea ştiinţifică naţională „Valori biblio
file  din patrimoniul cultural naţional. Cercetare şi valorificare“ . V II, Tărgu-Mureş, 
mai- 1085. Cu excepţia citării catalogului de la nota 2. lucrarea, între timp, nu a 
suportat altă modificare.

1 Constantin Loghin, Istoria literaturii române in Bucovina : 1775— 1918 (in  
legătură cu evoluţia culturală şi politică). Cernăuţi, Tipografia Mitropolitului S il
vestru, 1026. p. III.
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palpabile : „Cunoscând această bogată recoltă dr manuscrise alcătuite 
imediat dupâ anexare, ne putem da seama ce rădăcini adânci prinsese 
deprinderea cărtui-ârească in pământul Moldovei, când pentru răstimpul 
unui sfert de veac cunoaştem atâtea manuscrise descoperite până acum 
numai in partea Bucovinei. In sensul acesta puterii vorbi chiar de o în
florire a culturii româneşti la sfârşitul secolului al X V III- lea  pe pămân
tul Bucovinei" (p. 15).

Cu datele de carc dispunem în momentul de faţă, putem schiţa, 
sumar, un tablou al acestor prelungiri a le tradiţiei româneşti (şi numai 
româneşti), care constau in câteva elemente definitorii, precum :

—  intensificarea circulaţiei cărţii româneşti vechi. în pofida inter
dicţiilor instituite de noii stăpâr.itori. Pe etape, situaţia se prezintă ast
fe l : secolul al X V II-lea  (1G43— 1700) =  50 exem plare: prima jumătate 
a secolului a l X V IIII- lea  — 233 exemplare : a doua jumătate a secolu
lui al X V III- lea  =  786 exemplare ; începutul secolului al X lX -lea  (până 
la 1830) =  peste 700 exemplare - (în 30 de ani).

—  punerea în circulaţie, prin intermediul copiilor, a unei serii ample 
de cărţi-manuscrise româneşti religioase şi l a i c e D i n  informaţiile de 
care dispunem în prezent, putem em ite constatarea că, între 1799— 1839, 
au circulat în această zonă un număr de 14 copii, reprezentând 12 titluri 
de manuscrise, după cum urmează : Halima coligat cu Istorii persăşti —
1 copie (1799) : Alexandria —  4 copii (1781— 1789) : Relaţia M itrop o li
tu lu i Gheorghe —  1 copie (1781) ; Erotocrihd  —  1 copie (1785) : Codi
cele pătrăuţean (o versiune despre asasinarea lui Grigore Ghica-Vo- 
ievod. plus psalmii 46 şi 47 din Psaltirea in versuri a M itropolitului Do- 
softei) — 1 copie (1787) ; Codicele dornean (o culegere de predici inti
tulată Mântuirea păcătoşilor) -  1 copie (1790) ; Opt glasuri ce să chiamâ 
Osmoglasnic, „scris cu păcătoasa mâna me a lui Ioanichie dascăl Homora 
la Mănăstirea Voroneţului, anul 1790, av. 31“ —- 1 copie : Codicele Con
stantin Popovic i (Povestea lu i Sindipa filosofu l şi Războiul Troadei) —-
1 copie (1796) ; Isopia voroneţeană (P ildele  lu i Isop preainţelepti/1 şi 
Viaţa lu i Isop preainţeleptul) —  1 copie (1801) ; Oştirea fran ţoz ilor in 
Rusia, la leat 1812 —  1 copie care. după o însemnare a lui D. Furtună, 
6-ar fi redlizat la Botoşani in anul „1839, martie l “ 'ş i âr fi „datorit bu
covineanului de origine G. M. Herescu" ; Elem enturi despre artim etică .; 
elem enturi despre geom etrie : e lem enturi despre trigonom etrie drept- 
lin iarâ  (f. an) ;

3 Olimpia Mitric, Cartea românească veche In judeţul Suceava. Catalog, I, 
1092 ; II, 1993 ; III, 1994 ; IV . 1995, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Su
ceava ; idem, Cartea veche românească din judeţul Suceava, în „Suceava", V III, 1981, 
p. 309—310 ; Ion Nistor, Istoria bisericii şi a rostului ei naţional-cultural in viaţa 
rom ânilor bucovineni, Bucureşti, 1926. p. 6 ; idem. U n capitol din viata culturală a 
rom ânilor din Bucovina (1774— 1867). Bucureşti. 1916, p. 15— 16.

3 Constantin Loghin, op. cit., cap. II, Continuarea tradiţiei culturale moldo
veneşti, p. 12— 15 ; Nicolae Cârlan, Iraclie Porumbescu (o prezentare monografică) I. 
in Suceava, IX , 1982, p. 316—317 ; idem, O versiune a relaţiei m itropolitu lu i Gheor- 
ghe, în „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional", II. Bucureşti. 1983. p. 
175— 183.
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— revitalizarea învăţământului ambulan în limba română '* ; -
—  înfiinţarea unei tipografii româneşti in Cernăuţi, care işi începe 

activitatea în anul 1804 ’, unde se vor tipări calendarele lui Vasile Ţ in - 
tilâ (din care, unul pentru 'toate timpurile s-ar fi întins pe ,,G3' coaie 
m ari" °) şi, începând cu anul 1839, cele ale lui P. D im itrovici şi S. M o
rariu Andrievici7 . o seric de cărţi religioase, manuale şcolare, cărţi de 
legi, precum şi o lucrare singulară în felu l ei. (Chrestom aticul româ
nesc), realizată de Teodor Racoce din „sfărâmăturile materialului desti
nat gazetei'" 8 pe care intenţiona s-o editeze la Cernăuţi, începând cu 
anul 1R17, proieeft asupra căruia ne vom opri în rândurile ce urmează.

La 24 iunie 1316, Teodor Racoce, „translator pentru limba română 
in Guberniul din Lem berg", solicită „prea înălţatului Prezidiu al Ţării“ 
(G aliţiei) acordarea privilegiu lu i de ,,a redacta atât un ziar politic cât 
şi o revistă ştiinţifica în limba românească11, molivându-şi cererea mai 
întâi prin ..dragostea pentru naţiunea sa rămasă atât de mult in urmă 
în privinţa ştiinţifică '1 şi apoi prin „îndemnul sosit de la mai mulţi ce-

I. G. Sbiera, Iu  nul ia Sbicru după tradiţie şi istoric şi. A m in tiri din viata 
autorului. Cernăuţi, 1890, p. 150 : Vasile Boca, Învăţători ambulanţi din Bucovina 
anilor 1774— 1918. in „Suceava", V I—V II. 1970— 1980, p. 293—310 ; Lazăr Ureche. 
Situaţia învăţământului românesc din Bucovina in perioada administraţiei m ili
tare austriece (1775— 1786). in „Suceava", VI. 11)77, p. 134— 135.

Nicolae Cârlan, Contribuţii la bibliografia românească veche (O  lucrare dc 
legislaţie militară — 1829). in „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional11,
I. 1980. p. 132— 133 ; idem. Coordonate ale activităţii tipografice din nordul M o l
dovei. până la 1830, în Pagini literare, Suceava. 1983, p. 172— 173. Din aceste surse 
rezultă că, la tipografia lui Petru Ekhartd. s-au tipărit, până la 1830, un număr de
21 de titluri, după cum urmează : calendare — 8 (din care 7 au fost elaborate de 
Vasile Ţintilâ : 6 în limba română şi 1 in limba germană) : cârti religioase 3. din 
care una cu texte paralele (românesc, slav. german) iar două in limba română ; 
cârti de legi •- 5. din care 4 in limba română iar una cu texte paralele (german 
şi român) : gramatici româneşti =  2 (ediţii), cu definiţii şi explicaţii în limba ger
mană. dar cu exemplificări in limba română ; circulare bisericeşti 2. în limba 
romană ; crestomaţii - 1. în limba română. Ponderea o delin, prin urmare, pu
blicaţiile în limba română, căci din IC tipărituri româneşti numai una este trilingvă,
iar din cele 5 tipărituri in limba germană, două sunt cu exemplificările în limba 
română, iar una cu text paralel: german şi român. Tot ca argumente ale con
tinuităţii româneşti în Bucovina şi ca factori de menţinere- a conştiinţei, na
ţionale sunt de luat in consideraţie : Dicţionarul germ an-moldovenesc-fran
cez al lui Vasile Cantemir, elaborat in anul 1827, al \cărui manuscris (de
2 000 file !) s-ar fi pierdut in timpul ultimului război mondial (pentru- ed i
tarea acestui dicţionar s-a constituit, in 1846. Soţietatea Literară in Epar
hia Bucovinei), Un alt dicţionar (Vocabular etim ologic comparativ român), 
elaborat de Porfiriu Dimitrovici (rămas, neterminat, in manuscris, şi, de .aseme
nea, pierdut nu se ştie in ce împrejurări), o Gramatică teoretică a daco-românei, 
adică a lim bii moldoveneşti sau valahice (in limba germană), tipărită de Teoctist 
Blajevici in anul 1844 şi un „Calendariu pentru Bucovina" care apare de. la 1841 
V>ârlă la 1848 Si de la 1850 înainte, cu regularitate, tn paginile acestui „Calendarju" 
sunt incluse versificaţji moralizator-naţionale (vezi Constantin Loghin, op. cit., p. 
24). A lte  neamuri din Bucovina nu sunt prezente in această perioadă în viaţa spi
rituală a zonei. Inutil să ne întrebăm de ce !

B Teodor Balan. Vasiie Scintilă, în „Codrul Cosminului". I I— III. 1925— 1926. p. 
012—614.

■ Cf. Elvira Botez, Viorica Maxim. Calendare in Bucovina, in „Suceava" fasci
cula „Ştiinţele naturii". V III, 1983, p. 229—239, unde se dă o listă a calendarelor edi
tate in Bucovina până in anul 1944.

s Dimitrie Popovici, Studii literare. I. Literatura română in epoca lum inilor, 
Cluj, Editura Dacia, 1972, p. 279.
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tăţeni din Bucovina şi. M oldova", întrucât, constată el, „d in tre toate na
ţiunile Europei singură naţiunea moldovenească sau valahică n-a luat 
parte până acum nici la evenimente de natură politică şi statistică (- -  de 
stat, n. N. C.) nici la cele de natură ştiinţifică*1. Rezultă că, în opinia lui 
Teodor Racoce, presa în limba naţională reprezenta o condiţie sine qua 
non pentru o viaţă politică, de stat şi spirituală adecvată, ceea ce de
notă, din capul locului, o viziune modernă asupra rolului presei în des
tinul unei naţiuni. El propune ca ziarul să se intituleze „Gazetă m oldo
venească" , cu apariţie săptămânală şi să cuprindă traduceri ale artico
lelor „apărute în ziarele politice priv ileg iate11 sau„ în revistele ştiinţi
fice cenzurate", precum şi „articole originale potrivite a lumina şi deş
tepta spiritul încă nedezvoltat a l naţiunii sale“ u.

Intenţiile petiţionarului, deşi prudent exprimate, au un caracter po- 
litico-naţional evident, nu atât pentru că el se referă la „naţiunea sa", 
dar şi întrucâţ are în vedere propăşirea vie ţii politice, de stat şi cultu- 
ral-ştiinţifice a acesteia. Desigur, o atare idee era comună în epocă da
torită şi mişcărîjl iluministe care, în această parte a Europei se afla, acum, 
la  apogeul evoluţiei sale. Primind, la 25 februarie 1817, aprobarea de 
principiu (eliberată de Guberniul din Lemberg „în baza deciziunii minis
teriale” din 20 ianuarie 1817, adresată, de fapt, Kreismatului din Bu
covina 10, ceea ce înseamnă, fără dubii, că la Cernăuţi ar fi  urmat să 
apară ziarul), Racoce lansează, la 8 martie 1817 o înştiinţare pentru Ga
zete rom â n eş ti11 (tipărit, probabil ,1a oficina lui Iosif Pilier, în Lemberg) 
către toţi cei „iubitori de neam şi de propăşirea limbii patrioticeşti11, în
ştiinţare din a l cărei cuprins se desprinde clar configuraţia ziarului, cu 
programul prezumatei gazete. După ce se referă la rolul tiparului în dez
voltarea culturii şi civilizaţiei (răspândirea ştiinţelor „dela neam la neam 
până la cele mai depărtate părţi ale lumii"). Racoce subliniază însemnăta
tea generală a presei pentru propăşirea popoarelor. „începutul politicii a 
toate Europii şi cultura neamurilor ei s-au făcut cu iveala gazetelor“ ; 
in ele „ca şi intr-o oglindă vedem ce se lucrează în toate părţile lum ii11, 
şi prin intermediul lor aflăm „toate întâmplările minunate şi vrednice 
de luare aminte, ce din vreme în vreme, in osebite ţări depărtate, s-au 
pus la iveală". Presa mijloceşte „neamurilor, mutările împăraţilor, află
rile omeneşti cele mai folositoare fie intru rândul ştiinţelor, a poliţii, a 
negoţitorii(i) sau a agonisirii de câmpu", ceea ce îl determină pe Racoce 
să definească presa drept „istorie vieţuitoare împreună cu noi". Prin 
urmare, presa reprezintă, pe de o parte, un instrument indispensabil în 
slujba progresului uman în genere, iar pe de altă parte, un document 
istoric de covârşitoare însemnătate, fiind, cum zice Racoce. „o  oglindă" 
a tot ceea ce se petrece in lume la un moment dat.

Se impune să subliniem faptul că însăşi titulatura proieatatului ziar 
amplifică intenţiile de a servi cauza întregii naţiuni româneşti, căci titlul 
anunţat în înştiinţare nu mai este „Gazetă moldovenească", ci, sem nifi
cativ şi fără echivoc. „N  o v e 1 e s a u  G a z e t e  r o m â n e ş t i " .  Mai

0 Teodor Balan, Teodor Jlucocc şi „Chrestomaticul românesc", in „Codrul Cos- 
minului", voi. cit., p. 369 (vezi anexa I). 

iu ibidem, p. 370 (vezi anexa II).
11 Publicată de Ion Lupaş în Contribuţii la istoria ziaristicii româneşti arde

lene, Sibiu,. Editura Astra, 1926, p. 32—34 (ve2i anexa-III).

397



mult, de data aceasta Racoce subliniază în mod expres intenţiile naţio
nale, dovedind că, în Bucovina, simţământul unităţii de neam era în acel 
moment intr-o stare suficient de activă, tinzând evident spre cristalizarea 
a ceea ce mai târziu se va numi „conştiinţa unităţii naţionale" : „Neam ul 
românesc măcar că împărţit întru mai multe ţări şi 'trăind subt osebite 
stăpâniri, totuş o limbă are, aceeaş lege şi tot aceleaş obiceiuri, precum 
aceleaş cărţi şi aceeaş scrisoare1. Aşadar, unitatea etnică —  „neamul" —  
se caracterizează prin unitatea de limbă, obiceiuri şi tradiţii, credinţă —  
„lege“ —  şi de cultură scrisă —  „cărţi“ , „scrisoare". Dar nu este vorba 
numai de atâta, deoarece, mai departe, Racoce, referindu-se la „naţie“ , 
dovedeşte conştiinţa limpede a unităţii acesteia : „românii socotiţi de îm
preună facu o naţie de mai multe milioane, care de mult acum simţeşte 
bunătăţile politu irii şi doreşte a fi părtaşă culturii celora lalte neamuri 
Europii*. El consideră că o cauză principală a stagnării v ieţii politice în 
cazul naţiunii noastre a  reprezentat-o tocmai faptul că „i-au  lipsitu 
acesta organu, prin care să poată primi toate acele procopsiri de care 
au avut parte alte noroade". Nu mai încape, prin urmare, îndoială că lui 
Racoce îi era clar faptul că emanciparea naţională, politică şi culturală 
a poporului român avea nevoie de un atare instrument cu eficienţă in
contestabilă, cum este presa. Se poate spune că Teodor Racoce formu
lează nu numai prima defin iţie a presei cunoscută în cultura noastră —  
„instorie vieţuitoare împreună cu noi“  — , ci stabileşte şi prim ele repere 
ideologice coerente privitoare la rolul acesteia în viaţa naţională, poli
tică şi spirituală : „G azetele sau înştiinţările de obşte sunt organul tu
turor buhelor învăţături, a înfrumuseţării lim bilor şi a polituirii nea
m urilor". Mai trebuie să adăugăm şi faptu l că Teodor Racoce ţintea să 
asigure gazetei sale un conţinut de larg interes, de o manieră iluminist- 
enciclopedică în sens popularizator, de o amplă adresabilitate şi accesi
bilitate, gazeta sa urmând să fie  un organ de presă specific epocii lumi
nilor, cu caracter naţional şi patriotic.

După aceste precizări de natură ideologică, Racoce îi pune în temă 
pe prezumtivii abonaţi în legătură cu formatul, structura şi conţinutul 
gazetei :

—  „Forma gazetelor va fi precum este a înştiinţării acestii" pre
cizează virtualul gazetar :

în ceea ce priveşte structura şi conţinutul gazetei, se precizează :
1. o coală sau o coală şi jumătate urinează să cuprindă informaţii din 

întreaga lume („veşti şi înştiinţări din toate ţările"), plus reproducerea 
de „a lte vestiri vrednice de ştiut" din presa europeană (Londra, Paris, 
Berlin, Hamburg şi a lte „eparh ii" ale Germaniei, Italiei, Spaniei) ;

2. altă coală (sau o coalfi şi jumătate) va fi destinată „pentru învă
ţătură şi ştiinţă".

La propunerea deja avansată de „oameni luminaţi şi iubitori de 
neam" —  de unde rezultă că Racoce întreprinsese, în prealabil ceea ce 
astăzi numim „prospectarea p ietii“ —  gazeta ar trebui, pe măsură ce 
va căpăta răspândirea şi audienţa cuvenite, să-şi constituie o rubrică 
specială (Dascălul romănescu), destinată pentru „toate învăţăturile tăl-

Cum, până în prezent, nu se ştie dacă a ajuns până la noi vreun exemplar 
din această înştiinţare, amintită de Mihail Kogălniceanu in Introducţie la Dacia 
literară (vezi şi B.R.V., IV, 1944, p. 195), nu putem oferi detalii Jn această privinţă.

măcite pre românie, începând de la gramatică până la teologie, adică 
cele duhovniceşti, după aşezământul bisericii greceşti. Iară cele alte 
şliiriţi după izvoadele celor mai învăţaţi bărbaţi şi după cărţile de obşte 
p iiim ite". în  fine, trebuie să notăm faptul că Racoce nu neglijează nici 
aspectele pragmatice menite să-i asigure reuşita. Preţu l abonamentului ; 
„60 flo rin i în valuta de Viena sau 30 lei bani buni“ , solicitând a se plăti 
totdeauna costul abonamentului cu anticipaţie de cel puţin jumătate de 
an. Solicită, de asemenea, să-i fie  trim ise adresele prenumeranţilor, men
ţionând că „cei din Ţara Moldovei şi din Ţara Muntenească vor primi 
(abonamentele —  n. N. C. ) prin agenţiile austriaco-împărăteşti din Iaşi 
şi Bucureşti".

Suntem, cum se observă, în faţa unui proiect complet şi minuţios 
întocmit, cu disponibilităţi evidente de integrare în spaţiul spiritual al 
Europei, cel dintâi din cultura noastră conceput într-o atsfel de manieră, 
proiect, care, fără îndoială, a beneficiat de experienţa (atâta cât a fost) 
acumulată anterior prin tentativele sim ilare întreprinse de Ioan Piuariu 
Molnar, Paul Iorgovici, Societatea Filosofească a Neamului Românesc 
în M are Principatul Ardealului, A lex ie  Lazaru, Zaharia Karkaleki.

Nu cunoaştem, din lipsa documentelor, cum a fost prim ită în Prin 
cipatele Române această înştiinţare. Ştim, însă, că în Transilvania gu
vernatorul Gheorghe Bânffy n-a permis episcopului Vasile Moga multi
plicarea şi difuzarea ei, pe motiv că preoţii mai cultivaţi pot citi gazete 
străine, iar ceilalţi n-au nevoie să citească nici un fe l de gazete, fiindcă 
le-ar în ţelege şi răspândi în mod g re ş it13. Nu este prima dată când 
Gheorghe Bân ffy  manifestă o poziţie ostilă faţă de dezvoltarea culturii 
româneşti, notoriu fiind, în acest sens, şi cazul lui Ioan Piuariu şi Paul 
Iorgovici. cărora „vig ilen tu l" guvernator le zădărnici planul de a scoate, 
la Viena. în anul 1794, un periodic românesc

Strădaniile lui Teodor Raoce, sprijin ite de lon-Budai Deleanu1'', au 
rămas, din păcate, infructuoase, tentativa sa devenind, cum nota Dim i
trie Popovici, „un proiect naufragiat?',IG, dar sem nificaţiile acestui pro
iect nu sunt. lipsite dc importanţă. Mai întâi pentru că el reprezintă un 
episod al strădaniilor depuse de români spre a-şi crea unul din acele 
instrumente atât de necesare pentru ca lupta lor de emancipare naţio
nală, economică, politică şi culturală să fie  încununată de izbândă 
Apoi, pentru că această înştiinţare se subsumează şi ea acţiunii neîntre
rupte de propagare a ideii de unitate naţională, căci Racoce, putem fi 
siguri, a distribuit-o în toate ţinuturile româneşti. De asemenea, se im
pune a fi subliniat, în mod expres, faptul că proiectul lui Teodor Racoce,

13 Ion Lupaş, op. ci/., p. 35—30 ; Dicţionarul literaturii române de la origin i şi 
până la 1900, Bucureşti. Editura Academiei. 1979, p.. 719( vezi anexele III şi IV).

14 Ion Lupaş, op. cit., p. 3 şi 36—37.
rj Cf. Elvira Sorohan, Introducere in opera Ivi Ion Budai-Deleanu. Bucureşti, 

Editura Minerva, 1984, p. 50—52, şi, infra, anexa I.
10 Dimitrie Popovici, op. cit., p. 279. Pentru istoricul acestui proiect zădărnicit, 

vezi şi Ion Lupaş — Cea mai vechc revistă literară românească. Extras din „Anu
arul Institutului de Istorie Naţională" din Cluj — pe 1921. Cluj. Institutul de 
Arte Grafice „Ardealul", 1921, p. 5—7.

15 Dan Simonescu, Prim ul ziar apărut pe pământul ţării noastre, în SMI M,  I, 
1956, p. 344, nota 2 ; Al. Piru, Istoria literaturii române până la 1SS0, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 440
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cel mai matur şi mai bine articulat dintre toate câte s-au înregistrat 
până la el, reprezintă un argument în sprijinul ideii că în Bucovina sim
ţământul şi conştiinţa naţională au fost întotdeauna active, spiritul ro
mânesc de aici, departe de a (fi, cum se afirmă, „de tot am orţit" până la 
1848, caracterizâridu-se, de fapt, prin căutări a le unor soluţii în măsură 
să contribuie la potenţarea acestui spirit, fără de care izbânzile ulteri
oare (autonomia de după 1848 şi revenirea la „patria mamă", în 1918) 
n-ar fi fost, credem, posibile.

Sigur, Teodor Racoce, văzându-şi iluziile spulberate, din lipsă de 
prenumeranţi, a adunat o parte din „sfărâmăturile proiectului14 18 său 
(materiale colectate pentru rubricile eultural-literare, de magazin, ale 
gazetei) şi le-a tipărit .in 1820, la Petru Ekhart în Cernăuţi, într-un vo
lum intitulat Chrestom aiicid românesc, lucrare ce reprezintă exact ceea 
ce indică titlul, o crestomaţie, pe care mulţi o citează fără să o fi văzut, 
dovadă în primul rând. aprecierile neadecvate cu care o caracterizezaă 
(când „periodic11, când „gazetă11, când „almanah11, când...) şi apoi faptul 
eă-i reproduc titlu l cu deformări până la efecte hilare. Dar, cu aceasta, 
intrăm într-un alt subiect care necesită o intervenţie separată. Pentru mo
ment vom reţine opinia lui G. Câlinescu : „M ulţi socotesc ca întâia revistă 
naţională Krestom aticul românesc scos de Teodor Racoce la Cernăuţi, în 
1820. Cartea e însă mai mult un magazin cu traduceri fără actualitate" 19. 
Această apreciere nu-i anulează, fireşte, importanţa şi semnificaţiile, ci 
o defineşte, cu precizie, categorial.

18 Dimitrie Popovici, op. cit,, p. 279.
19 G. Călinescu, Istorici literaturii române. Compendiu, Bucureşti, Editura pen

tru Literatură, 1963, p. 60. In acest sens, vezi şi opinia judicioasă a 'lui Dim. Păcu
rarul care apreciază iă  Hrestomaiicul lui Racoce este „un fel de antologie de popu
larizare cultural-ştiinlifică" (in Scriitori şi d irecţii literare, Bucureşti, Editura 
Albatros, 1981, p. 124).
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ANEXA 1

Extras din cererea lui Teodor Racoce adresată G ubern iu lu i din Lemberg 
pentru a p rim i dreptul de a înfiin ţa un  ziar românesc.

Lemberg, 17. Juni 1816, Zahl 2474

Unter allen Nationen Europens bleibt die oinzige moldauische cder 
walachische, welche bis auf die gegenwărtigen Zeiten weder an allge- 
meinen Begebenheiten in politischer und statistischer Hinsicht, noch an 
den wissenschaftlichen den mindesten Antheil nimmt.

Die Liebe gegen seine in aller wissenschaftlichen Hinsicht so weit 
zuriick gebliebenen Nation und die Aufforderung mehrerer Bukowiner 
und Moldauer Insassen. damit der gehorsamst G efertigte die Redaktion 
der politischen Zeilung sowohl als auch der gelehrten Zeitschrift in der 
moldauischen Sprache auf sich nehme, veranlasst denselben Ein Hoch- 
lobliches k. k. Landesprăsidium um die hochgeneigte Bewilligung die- 
ser Zeitungsredaktion in der moldauischen Sprache gehorsamst zu bitten.

Der gehorsamst G efertigte w ill dic privilegirten politischen Zeitun- 
gen, dann die zensurierten gelehrten Zeitschriften in die moldauische 
Sprache iibersetzen und diese B lătter unter dem T ite l : moldauische Z e i- 
tung jede Woche einmal herausgeben. Er gelobet um so feyerlicher, dass 
er in dieses moldauische Zeitungsblatt nichts anderes als das, was die Zen- 
sur bereits passiert- hat. einschalten wolle, als ihm die fesetgesetzten und 
bey Dawiderhahdlung zu befahrenden Straferbekannt sind.

Andere sonst zur Belcuchtung und Aufklarung des noch unausgebil- 
deten Geistes dieser Nation dtirch den gehorsamst Gefertigten verfasst 
werdenden passenden in die moldauische Redaktion einzuschalter den 
schriftlichen Ausfsătze. bittet dcrselbe zur Gewinnung der Zeit, der Zen- 
sur als von der hochsten Hofstclle zum Zensor der bis nun zu in dic 
moldauische Sprache iibersetzten Gesetzbiicher bestimmt gewesene k. k. 
Herr Landrath Budaj' unterziehen zu geruhen.

Traducere

Lemberg, 17 Iunie 1816, No. 2474. Dintre toate naţiunile Europei 
singură naţiunea moldovenească sau valahică n-a luat parte până acum 
nici la evenimentele de natură politică şi statistică [— de stat], nici la 
cele de natură ştiinţifică.

Dragostea pentru naţiunea sa rămasă atât de mult în urmă în pri
vinţa ştiinţifică, cât şi îndemnul sosit de la mai mulţi cetăţeni din Buco
vina şi Moldova de a redacta atât un ziar politic cât şi o revistă ştiinţi
fică in limba moldovenească, l-au determinat pe subsemnatul de a adresa 
prea înaltului Prezidiu al Ţării rugămintea de a redacta acest ziar în 
limba moldovenească.

Subsemnatul are intenţia să traducă în limba moldovenească articole 
apărute în ziarele politice privilegiate, apoi cele apărute în revistele ştiin
ţifice cenzurate şi să le publice o dată pe săptămână sub titlul „Gazetă 
moldovenească11.

26 — Anuarul de Suceava
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El promite solemn să nu publice in această gaze.tă moldovenească 
decât articolele care au trecut cenzura, fiindu-i cunoscute sancţiunile 
prevăzute pentru contravenţie.

în acelaşi timp subsemnatul va publica pe lângă articolele amintite, 
articole originale potrivite a lumina şi deştepta spiritul încă nedezvoltat 
al naţiunii sale.

Pentru a economisi din timp, el roagă ca articolele de acest fe l să 
fie  supuse spre cenzurare d-lui consilier Budai, care până acuma a gri
j i i  de traducerea în limba moldovenească a codicelor de legi.

(Apud Teodor Balan —  TEO D O R  RAC O CE Ş I C H R E S T O M A T IC U L  
iRO M ANESCU , în  „Codrul Cosminului", Anul I I  şi III, 1925 şi 1926, Cer
năuţi, 1927, p. 368— 369).

A N E X A  II

G ubern iu l din Lem berg acordă lui Teodor Racoce dreptul de a întemeia
u n  ziar românesc

Lem berger Gubernium an Bukowiner Kreisamt.

Lemberg, den 25. Hornung 1817 No. 8772

Dem Gubernial-Translator Theodor Rakocza w ird laut hohen Hof- 
kanzley dekrets vom  20lon vorieen Monat die Bew illigung zur Heraus- 
gabe einer Zeitung in moldauischer Sprache nach dem von ihm ange- 
gebenen Plane gegen genaue Beobachtung der bestehenden Vorschriften 
ertheilt.

W ovon man das Kreisamt unter Anschliessung des von ihm ange- 
gebener Planes verstăndigt.

Traducere

Guberniul din Lemberg cătră Kresamtul din Bucovina. Lemberg, Ia
22 Februarie 1817 No. 8772.

în  baza deriziunii ministeriale din 20 a lunei trecute, i se acordă 
translatorului gubernial Teodor Racoce dreptul de a redacta un ziar în 
limba moldovenească după programa indicată de dânsul, cu condiţia să 
respec.te ordinele existente.

înştiinţăm despre aceasta Kreisamtul Bucovinei anexând şi pro
grama indicată de Teodor Racoce.

(Apud Teodor Balan —  op. cit., p. 370).

A N E X A  III

ÎN Ş T IIN Ţ A R E  PENTRU  G AZE TE RO M AN E ŞTI

în puţină vreme, după ce au început a se revărsa în Europa razele 
ştiinţelor şi a bunelor învăţături, s-au aflat folositoare măiestrie a tipa
rului, prin care şi împărtăşire aceloraş ştiinţe, de la neam la neam, până
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la cele mai depărtate părţi ale lumii, intru totu s-au lesnitu ; dară cu 
a flare gazetelor nu se poate spune cât folosu s-au adusu la toate ţările 
Europii ; se poate zice cu toi adevărul, că începutul politicirii a toate 
Europii şi cultura neamurilor ei s-au făcut cu iveala gazetelor publice. 
Gazele sau înştiinţările de obşte sunt organul tuturor bunelor învăţă
turi, a  înfrumuseţării limbilor şi a politu irii neamurilor. Din gazete binte 
rânduite nu numai ştimu toate întâm plările minunate, şi vrednice de 
luare aminte, ce din vrem e in vrem e în osebite ţări depărtate, s-au pusu 
la iveală ; dară ca şi într-o oglindă vedemu ce se lucrează în toate păr
ţile lumii. Cunoaştem starea neamurilor, mutările împăraţilor, a flă rile  
omeneşti cele mai folositoare, fie  întru rândul ştiinţelor, a politii, a ne- 
guţitorii [ =  comerţului] sau a agonisirii de câmpu. Cu un cuvântu, pre
cum se procopseşte oarecine cetind istoriile cele vechi, aşa ne procopsim 
cetind gazetele, ce se pot zice istorie vieţuitoare împreună cu noi.

Neamul românesc măcar că împărţitu întru mai multe ţări, şi trăind 
supt o^seb'fte stăpâniri, lotuş o limbă are, aceeaş Ipge şi to t aceleaş 
obiceiuri, precum şi aceleaş cărţi şi aceeaţ scrisoare ; Deci românii so
cotiţi de împreună făcu o naţie dv mai multe milioane, care demult 
acum simţeşte-bunătăţile politicirii şi doreşte a fi  părtaşă culturii acelora 
lalte neamuri Europii ; Dară până acum i-au lipsit acesta organu, prin 
care să poată prim i .toate acele procopsiri de care au avut parte alte 
noroade

Acesta de obşte cugetu au socotim mai jos iscălitul să-l împlinească 
prin tipărire, N ovelelor, sau Gazetelor româneşti, spre care scoposu au 
căpătat pozvolenie de la pre înaltă curte după Decretu Gubernialnic de 
la 25 februarie a c., numeru 8772. Deci el voeşte să dee afară Gazete 
româneşti precum s-au obişnuit la toate neamurile în Europa, pe teată 
săptămâna de la două până la trei coaie tipărite, cu tot feliu de vestiri, 
precum este obiceiul, şi cu aceea rânduială, cât să intre Ia aceleaş 
gazete toa.te lucrurile vrednice de şliutu, ce se a flă  în gazeturile de 
Londium în Englatera. de Paris în ţara franţozească, de Berlinu, Ham- 
burgu şi alte eparhii a Germanii precum şi la gazetele din eparhiile 
Italii şi Ispanii. Dar fiindcă această osteneală este cuprinsă cu multe 
cheltuieli, pentru ţinerea gazelurilor streine, pentru tipăritu şi plătire 
poştelor ; pentru aceasta au socotii a fi de trebuinţă ca să arate acest 
cugetu de obşte folositoriu neamului românesc prin această înştiin
ţare, şi a se recomendui maresufleţii celor iubitori de neamu, şi de 
procopsire limbii patrioticeşli, ca să binevoiască a-1 sprijini întru această 
apucare sau luare înainte.

Ponturile tocmelii, cu care cel mai jos iscălitu se îndatoreşte a lua 
asupra sa această osteneală, sunt următoarele :

1. Forma gazetelor va fi. precum este a înştiinţării aceştii şi se va 
chema : Novele, sau Gazete româneşti.

2. Alcătuirea lor va fi intru acesta chipu : o coală întreagă tipărită, 
câte o dală şi o coală şi jumătate va fi numai cu osebite veşti şi înştiin
ţări din toate ţările, şi cu toate a lte povestiri vrednice de şliutu ce se 
vor a fla  intru gazetele neamurilor Europii. A ltă  coală tipărită se va 
adaoge la aceste gazeluri cu titula : Pentru învăţătură şi ştiinţ ; la care 
se vor pune tot felul de vestiri ce se fac pentru cărţi şi lucruri învă
ţate, care esu la lumină în ţările Europii. Câte odată, precum va cere

403



trebuinţa, se va putea pune o coală şi jumătate, şi într-acest chipu o 
gazetă de împreuna va ţine doao coaie. Aceasta încă trebuie să ia 
aminte, că aceste gazete întru acel chipu se vo r tipări şi se voi* însemna 
cu numărul, ca să se poată apoi împreună lega în tomuri deosebite, 
precum gazetele aşa şi cele ce se vor tipări pentru lucruri învăţate.

Oarecari oameni învăţaţi şi iubitori de neam s-au îndatoritu celui 
mai jos iscălitu cum că, la întâmplare, cându gazetele aceste să se pri
mească de la mai mulţi, şi să aibă trecere, vor da supt numele : Dascălul 
roinânescu toate învăţăturile tălmăcite pre românie, începându de la 
gramatecă până la theologie, adecă cele duhovniceşti, după aşezămân- 
turile bisericii greceşti. Iară cele alte ştiinţ după izvoadele celor mai 
învăţaţi bărbaţi, şi după cărţile de obşte priimite.

3. întru acestu fe liu  întocmită gazeta de doao sau trei coaie tipărite, 
va eşi în toată săptămâna la lumină, şi se va trim ite fără nice o chel
tuială de poşte la toţi cei care vor să se scrie (prenumerui) până la locul 
hotârâtu, unde vor vo i să o primiaseă, adecă celor de suptu împărăţia 
Austrii se vor da la poştele orânduite, şi de la acele poşte va prim i 
fieştecare gazetele cu adresul sau titulaţiea sa de la aceleaş poşte unde 
va pofti să-i fie  trimisă. Iară cei din Ţara M oldovii şi din Ţai'a Mun
tenească vor prim i prin agenţiile austriaco-împărăteşti din Iaşi şi Bucu
reşti, iarăş la locurile unde vo r hotărî aceiaş ţiitori de gazete.

4. Fiincă nu se potu tipări mai multe exemplare de gazeta, numa 
atâte câte se vor întocmi mai înainte, şi numai pentru acele persoane, 
care se vor s c r ie ; pentru aceasta cel mai jos iscălitu, pofteşte pe toţi 
ce ar dori a se face părtaşi acestora gazete, ca să-ş trimată adresul său, 
adecă : numele, porecla, şi vrednicie, cu însemnare locului unde voeşte 
a  prim i aceste gazete. Aceste adresuri se pot trim ite prin cheţsaro-crăeşti 
agenţii, staroşti de agenţii, sau prin poştă drept la jos iscălitul la Leov. 
Din lăuntru poate să se scrie ori în ce limbă, iar din afară, pentru ca 
să nu se smintească la poştă, trebuie să se scrie titlul nemţeşte, franţu
zeşte sau lătineşte. Aceste adresuri se poftescu cât mai în grabă, fiindcă 
mai jos iscălitu au hotărâtu, ca cu începutul lunii lui mai a anului curgă
tori să înceapă cu tipăritul.

5. Având mai jos iscălitul aceste adresuri va da al doilea înştiinţare, 
şi va hotărî zioa in care va da cea mai întâie gazetă.

6. Preţu l pe tot anul penti-u gazeta se aşează cu 60 florin i (lei) în 
valuta de Viena, sau 30 de lei bani buni. Acesta preţu tot deauna pe 
o jumătate de anu. se va plăti înainte, adecă : cu 30 'florini în valuta 
de Viena sau cu 15 florin i bani buni.

Pe lângă acesta se poftescu to(i cei înalţi şi preasfinţiţi arhierei, 
şi de înalt neam arhonde, ve li boieri, precum pre cinstite, cinstite şi de 
bun neamu, bisericeşti şi mireneşti persoane, după vredniciile sale, să 
binevoiască a pune împreună silinţă spre îm plinire acestui dimpreună 
folositori scoposu.

S-au dat în Leov la 8 martie 1817

Teodor Racoce
K.u.K. guberniealnic talmaciu

(Apud Ioan Lupaş, ContribuţiuvA la istoria ziaristic ii româneşti ar
delene, Sibiu, Editura Astra, 1926, p. 32—-34).
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ANEXA IV

„Preacinstit Conzistorium  !

Alăturată înştiinţare pentru Gazetele romăneşti îndrăzneşte jos is
călit a trim ite la preacinstitul Conzistorium cu cea mai umilită rugă
minte, ca prea cinstitu Conzistorium să binevoiască şi să milostivească 
a  o vesti iubitorilor de neam românesc, şi a sprijini pre jos iscălitul 
întru această apucare de obşte folositoare.

Leov la 19/7 Martie 1817

Theodor Racoce, m.p., 
guberniealnic tălmaciu“ .

(Apud Ioan Lupaş —  op. cit., p. 35).

A N E X A  V

„E xcelsum  Regiuni Gubern ium  !

Preces Gubernialis Lembergensis Translatoris Theodori Racotse, im- 
pressionem in lingua Valachica Ephemeridum subordinato Clero abhinc 
publicări petentis, una cum uno buc transpositarum in 20, frustris eate- 
nus annunciationum exemplari Excelso Regio Gubernio originaliter ea 
demissa cum intercessione submittere praesummo, ut super ea, num 
petito supplicantis gubernialis Translatoris abhine deffere et intentio 
(nem) cjus quoad typis edenda in lingua Valachica Novalia subordinatae 
Diacesi com mu ni ca re possim ? mihi paternam inviationem elargiri haud 
dedignaretur.

In reliquo perfectissimo venerationis cultu permaneo.
Excelsi Regii Gubernii.
Cibini de 4-a Aprilis 1837.

Basilius Moga, m.p.“ 
humillimus Servus 

Ep.
(Apud Ioan Lupaş —  op. cit., p. 35).

-  (2)

Distins Guvern Regal !

Presupun că prin această umilă intervenţie trim it în zadar fiind 
deja cunoscute Distinsului Guvern Regal, odată cu copia înştiinţărilor 
în original, rugăminţile translatorului din Lemberg, Theodor Racoce,
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care cere să se facă cunoscută clerului subordonat de aici tipărirea in 
limba valahică a  unor publicaţii aduse împreună cu el aici in 20, atâta 
timp cât despre aceasta pot să aduc la cunoştinţă cererea rugătorului 
treanslator al guvernului şi să comunic eparhiei subordonate dorinţa 
iu i cu privire la novelele gazetele care trebuie lipăriţe in limba vala- 
îiiea nu mi-ar displăcea să dăruiesc cu generozitate părintească invitarea.

In rest, rămân in cultul cel mai desăvârşii al respectului faţă de 
Distinsul Guvern Regal.

Sibiu, la ‘1 aprilie 1817.
Preasupusul slujitor 
Vasile Moga. m p.

Ep.

(Traducere de eoni. dr. Gh. Badea, Univ. „A l. I. Cuza“ Iaşi).

A N E X A  V I

„Episcopo Grasei R itus Non U n ilorum  Basilio Moga.

Quandoquidem magis qualificati Valachicae Nationis Parochi in 
Magno hoc Principalii fungen.tes, aliarum etiam linguarum gnari sint. 
adeoque ephemerides aliis linguis conscriptas legere et possint et soleant. 
quoad minus excultos vero Parochos ex considerationibus politicis non 
omnimode consultum sil, illis legendarum ephemeridum. quas sinistre 
interpretări, el hoc sensu divulgare possent. copiam facere : hinc R.V-rae 
in nexu Repraesentalionis suae sub 4-ta Mensis et anni labentium in 
substrato horsum exaratae hisce rescribi, ut a publicatione nuncii, quoad 
ephemerides valachicas, quas Theodorus Rakolse in Regna Galliciae 
edere inlcndil, accepli. lanto magis supersedeat, quoniam a parte R. Gu
bernii Galliciensis nulla intuitu harum ephemeridum ad Regium hoccc 
Gubernium pertigerit insinuatio.

Claudiopoli. 29-a Aprilis 1817.

Expediatur : Comes G. Bânffy m.p., 
. - V id i Hevdendorf. m.p.

Expedit Andrăsi. 31 Maji. 1817
(Concept. A rh iva guvernului transilvan sub nr. 3743''1817)
Ţoale trei, apud oan Lupaş. op. cit., p. 35— 36.

Episcopului de rit grec al neuniţilor cu Roma Vasulex Moga.

Deoarece preoţii mai bine pregătiţi ai naţiunii valahice, parohi în 
acest Mare Principat sunt cunoscători şi ai altor limbi şi astfel pot şi 
obişnuiesc să citească publicaţiuni scrise în alte limbi, iar în ceea ce 
priveşte pe preoţii mai puţin culţi nu trebuie să hotărâm, din motive 
politice. în nici un fel despre publicaţiile care le-ar putea înţelege gre

şit şi ar putea să le răspândească în acest înţeles, facem cunoscut Sfin
ţiei Voastre în legătură cu scrisoarea voastră din ziua a patra a lunii 
şi anufcui în curs, scrisă cu priv ire la aceasta, că, de la comunicarea 
înştiinţării prim ite cu privire la publicaţiile valahice, pe care vrea să 
le tipărească Theodor Racoce în Regatul Galiţioi, cu atâta mai mult 
ce amână deoarece la acest guvern al Transilvaniei nu a ajuns nici o 
notificare din partea Guvernului Regal al Galiţiei în legătură cu aceste 
publicaţii.

Cluj, 17 aprilie 1817
Am văzut : Heydendorf. m.p.

Să se trimită : Conte G. Bânffy, m.p.
Trim ite : Andrâsi, 31 mai 1817

(Traducere de conf. dr. Gh. Badea, Univ. „A l. I. Cuza14 Iaşi).

SUR UN „PRO.JET RATE" ET SES S IG N IF IC ATIO N S  : „NOUVELLES 
OU GAZfcTTES ROUM AINSS". CERNĂUŢI, 1817

Râsume

L ’auteur part cte l’opinion produc g6ti6rale( selon laquelle la vie naţionale 
roumaine en Bucovine» entre IVVU— 1848, se serait trouvee dans une parfaite 
letargie. Avec des arguments tenant â rhistoire de la culture (Pintensification 
de Ia circulation des livres roumains anpicns. l’amplification des activit^s de 
reproduction des manu.scrit.s roumains, la revitalisation de renseignement roumain 
ambulant. Ia creation d'une typographie ă Cernăuţi — 1801), on ecarte le prejuge 
ne de l'ignorance des 616ments de culture mentionnes ci-dessus.

En-.uite, on insiste sur l’ initiative entreprise. â l'aide de Ion Budai-Deleanu, 
par Teodor Racoce d'editer un journal roumain inîitule A’ouvellcs ou gazettes 
roumaines, en 1817. Le projet de Racoce echoua. Toutefois. demeurerent ses 
demarches. (le prospectus de la gazctte ecjuivalent A un judioieux programme 
contenant des idees encore valables. ainsi qu’un livre : La crestomaţie roumaine. 
t, Cernăuţi. 1820, cjui comprend du materiei recueilli par Teodor Racoce de 
diverses sources pour la pârtie de „magazine" de sa projetee gazett«.

Tout cela confirme aussi l'idee que dans le ddlai respectif (1774—'1848) la vie 
spirituellc roumaine a puise en Bucovine, dans des formes moins spectaculaires 
ma|s qu*on ne peut negliger.



S. FI. M a r ia » ,  profesor, la gim naziul din Suceava

III

P A U L  LEU

Biserica Ortodoxă a fost, secole de-a rândul, mântuitoarea neamu
lui nostru. Substanţa ei, aproape bimilenară, s-a forjat solid cu matri
cea etniei din spahiul carpato-danubiano-pontic. Treptat, ea a devenit
o instituţie naţională ce a reuşit, în mai multe etape istorice, să salveze 
sufletele de la ruină şi moşia străbună de peire, să adăpostească, să 
fereasca sau să apere pe locuitorii spaţiului m ioritic de jafu l nemilos 
şi pustiitor al sem inţiilor barbare din Răsărit, de lăcomia fără de fund 
a expansionismului şi hegemonismului imperiilor megieşe, a contribuit 
la redeşteptarea şi menţinerea conştiinţei de neam a romanilor de pre
tutindeni, a participat ia crearea, dezvoitarca şi unificarea limbii şi 
culturii naţionale.

Ortodoxismul carpatin are o notă specifică, autohtonă, ce înglobează 
ideea de limbă comună, care „trebuie să fie  ca banii, că banii aceia sunt 
buni carii îmblă în toate ţărâle, aşa şi cuvintele sunt bune carele Ie 
înţeleg toţi“ *, după cum remarca mitropolitul Simion Ştefan, de patrie 
comună, de conştiinţă autocefală, dc cultură proprie infuzată de arhe
tipul specificului mioritic, idei pe care luminatul preot Simion Florea 
Marian, in misiunea sa duhovnicească, aposlolească şi cetăţenească dc 
păzitor al sanctuarului spiritual străbun, le-a slujit cu credinţă, har si 
dăruire, sfidând umilinţele, insultele, adversităţile istorice, ameninţă
r ile  şi prigoanele vrăjmaşilor.

Cunoscutul etnograf şi folclorist a fost, în acelaşi timp şi un dis
tins teolog, un zid itor de suflet şi cuget românesc in fosta Cetate de 
Scaun a M oldovei : vremelnic ocupată de Imperiul Austriac, un remar
cabil slujitor al cuvântului Domnului, propovăduit pentru luminarea 
minţii şi înălţarea sufletului adolescentin, un inimos sprijinitor de carte 
românească şi priceput autor de manuale didactictice; care a hrănit cu 
seva culturii orale, a dredinţai străbune şi cu prisosul inimii sale pe 
contemporani.

Absolvind, în 1875, Institutul Teologic Greco-Oriental, din Cernă
uţi, după o scurtă activitate pastorală prin enoriile Dorna Candreni, 
Poiana Stampei, Voloca şi Şiret, din toamna lui 1883 şi până la moarte 
teologul S. FI. Marian a funcţionat ca profesor de relig ie ortodoxă la

1 Mitropolitul Simion Ştefan, Predoslovie riitrc cetitori, in Noul Testament, 
Bălgrad (Alba-Iulia), 1648.
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liceul pe care l-a frecventat ca elev, fiind cel de al optălea catihet ,qre- 
co-oriental la Gr.-or. K. K. Obergymnasium din Suceava.

Activitatea pastorală şi ştinţifică a lu i Marian se situează intr-un 
moment când vremelnicii ocupanţi declanşaseră o eficienţă politică de 
omogenizare a popoarelor încorporate în Imperiul Austriac. După ane
xarea nordului Moldovei, autorităţile habsburgice au organizat şi spri
jin it colonizarea unor sate şi târguri locuite de români. Prezenţa ele
mentelor etnice străine a atras după sine şi înfiinţarea unor parohii şi 
şcoli pentru noii veniţji. La început, au luncţionat ca secţii în cadrul 
celor existente. „Dar aceste secţii şcolare catolice, de fapt germane, au 
transformat, cu timpul, întreaga şcoală a comunii în şcoală germană4' -

Considerând că învăţământul instituţionalizat este o pârghie de 
prim ordin prin care se poate înfăptui germanizarea provinciilor măr
ginaşe anexate, s-au luat măsuri şi s-au alocat fonduri pentru a în fi
inţa noi unităţi şcolare nemţeşti la Suceava, Sirot ţ i Câmpulung. Situ
aţia învăţământului în limba m ajoritarilor s-a agravat dupâ 1816, odată 
cu trecerea şcolilor bucovinene sub autoritatea Consistoriului Catolic. 
Pretextându-se conflictul dogmatic dintre biserica „sch ism atic^  orto
doxă şi cea dependentă de Vatican, a început procesul de germanizate 
şi catolicizare a şcolilor româneşti, prin scoaterea lor de sub jurisdic
ţia M itropoliei Moldovei şi a Bucovinei, cu sediul la Iaşi.

Măsurile întreprinse erau îndelung chibzuite, inc;'; de la sfârşitul 
secolului al X V III-lea , când, un nunţiu papal propunea autorităţilor de 
la Viena „să pună în locul recent răposatului episcop schismatic (...) un 
episcop ca to lic "3. Ideea a fost reluată şi actualizată. în 1806, de către 
episcopul din Lemberg, care argumenta că „dacă s-ar aşeza acolo un 
episcop greco-catolic, cu timpul, dieceza ortodoxă din Bucovina s-ar 
desfiinţa şi atunci bogatele m ijloace ale Fondului bisericesc, s-ar putea 
întrebuinţa spre binele Bisericii Catolice'' Prin lichidarea bazei mate
riale a Bisericii Ortodoxe din Bucovina şi izolarea ei de Mitropolia din 
Iaşi. se pregătea şi lichidarea şcolilor de limba română din Ţara de 
Sus. Tot acuma s-a hotărât ca in rândul cadrelor didactice să nu fie 
prim iţi decât catolici. O dispoziţie din 1816. ordona : „N ici uri naţional 
■pofcnân nu se va primi in învăţământ, dacă nu va jura înainte că se 
leapădă de credinţa ortodoxă“ 5, religie ce era un obstacol de seamă in 
calea transformării băştinaşilor în supuşi leali ai Austriei.

Această politică şcolară era evidentă pretutindeni in Bucovina şi 
aiurea. Referindu-se la Gr. -or. K. K. Obergymnasium  din Suceava. Al. 
•Hurmuzaki scria că la liceu se „cere ca să ne dezbrăcăm de fiinţa noas
tră firească, intimă,; de insuşirile noastre particulare de individualita
tea noastră păstrată cu ajutorul lui Dumnezeu şi a-l braţului român, de 
peste un mileniu şi jumătate, să pierdem până şi amintirea cine am 
fost şi conştiinţa ce a mai rămas, cere. să încetăm a fi români ca să ne 
facem Mensch“ 6.

- I. V. Goraş. Învăţământul românesc in tinutul Sucevei. Bucureşti, 1975, p. 48.
D. Onciul, O încercare de catolicizare a Bucovinei. Cernăuţi. 1039, p. 10—12.

’ I. Nistor, Românii şi rutenii. Bucureşti. 1915, p. 86.
r’ I. Nistor, Un capitol din viaţa culturală a Bucovinei. Bucureşti, 1916, p. 23.
'■ Alecu Hurmuzaki, Carele e caracterul şi tendinţa învăţământului public la 

noi, in Foaia Societăţii pentru cultura şi literatura română in  Bucovina. Cernăuţi, 
anul IV, nr. 3, 1868.
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împotriva acestei primejdioase ofensive habsburgice, Simion Flo- 
rea Marian a reacţionat, mai întâi spontan, încă pe când erai elev, atât 
prin colportarea comorilor artistice şi de înţelepciune ale strămoşilor 
săi şi înfiinţarea unor asociaţii româneşti de tineret, la gimnaziile din : 
Suceava, Cernăuţi, Năsăud sau Beiuş, cât şi deliberat, prin activitatea 
ştiinţifică, tcologică. gazetărească, literară şi de altă natură.

Problemele catehizării, a ameliorării asimilării, răspândirii, conso
lidării credinţei străbune şi, mai ales, a stăvilirii prozelitismului papis- 
tăşesc omogenizant, l-au preocupat pe teologul Marian incă din ultimul 
an de studii dogmatice, după cum rezultă din manuscrisul Predică pen
tru duminica a V ll l -a  după R osa lii7, redactat în 1875. Cercetând m al
dărele de manuscrise rămase de la omul de ştiinţa şi preotului suce
vean, am descoperit şi un inedit manual de relig ie creştin-ortodoxă, 
intitulat Exorte, ce cuprinde 63 prelegeri şcolare, caligrafiate exem 
plar, pe întinderea a 800 pagini form at A  4.

Activitatea păstorului de suflete pusă în slujba redeşteptării con
ştiinţei de neam şi a emancipării prin cultură a românilor de pretutin
deni se manifestă pe o pluralitate de planuri, aproape trei decenii, cu 
rezultate meritorii. In diverse împrejurări, părintele Marian îşi sfătuia 
discipolii „să se puie cu trup şi suflet pe învăţătură spre a putea ajunge 
oameni aleşi, care (...) să fie  spre bucuria şi sprijinul părinţilor, fala 
naţiunii, scutul patriei" 8.

Prin intermediul lecţiilor rostite in faţa elevilor, catihetul Marian 
pleda pentru luminarea prin cultură a fiilo r  săi spirituali, predicân- 
du-le :

„ —  F iţi desăvârşiţi, -precum tatăl nostru din ceru ri desăvârşit este ! 
P rim iţi învăţătura şi nu arg in ţii şi ştiinţa mai bună decât aurul ales ! 
Căci înţelepciunea mai bună este decât mărgăritarele şi toate cele dorite 
cu ea nu poate să se asemene !

Desăvârşirea însă va dobândi-o omul dacă va fi lucrătoriu in via 
Domnului, la timpul cuvenit, şi dacă va şti preţul cerinţelor timpului, 
pentru că de acesta atârnă fericirea şi îndestularea lui.

Fiecare veac a avut încercările sale după care s-au format aşeză- 
mintele bisericeşti şi cetăţeneşti, şi numai acelea au fost primite, care 
au corespuns cerinţelor timpului. In faţa lumii culte numai acel popor 
a avut viaţă, şi a devenit mare şi puternic, care a avut învăţătură, pre
dica părintele Marian. Istoria ne arată popoare, care au" devenit g lori
oase, culte şi puternice numai prin învăţătură.

Poporul care nu aleargă după învăţătura, in timpul de azi, este 
dispreţuit, e ca şi mort. Nu susţin că poporul nostru ar fi mort. Insă 
cutez a spune, că văd şi cunosc semne care-1 ameninţă mereu din toate 
părţile, şi tot răul nu-1 poate afla decât in  lipsa de cultură  şi in zicala 
nechibzuită, ce o aud adeseori la români, că precum  au tră it fără învă
ţătură moşul tatăl meu, aşa vo i trăi şi eu l Acuma, iubiţilor, au tre
cut şi s-au schimbat vrem urile de demult, deci trebuie să ne schimbăm 
şi noi“ !>.

' S- FI. „Marian, Exorte, manuscris, inedit, Biblioteca Academiei Române, 
Bucureşti, nr. 4080, p. 1.

** Ibidem, p. 47 verso.
11 Ibidem, p. fio verso — G7.
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Setul de prelegeri şcolare inedite, ţinute între 1883— 1907. ce sunt 
conservate de Biblioteca Academ iei Române din Bucureşti, pot consti
tui un adevărat manual de educaţie creştină, civică, cetăţenească, pe 
care preotul Simion Florea Marian, de la Gim naziu l Superior G reco- 
Oriental din Suceava, l-a alcătuit in vederea moralizării creştine, a 
redeşteptării şi cultivării conştiinţei de neam a fiilor populaţiei m ajo
ritare din partea de nord a M oldovei vrem elnic ocupată de Imperiul 
Austriac. Religia, ca obiect de învăţământ, se preda câte două ore săp
tămânal, iar volumul unei prelegeri, întocmită de părintele Marian era 
dozat pentru a putea fi comunicat intr-o oră din care să mai rămână 
timp şi pentru verificarea cunoştinţelor sau. pentru alte activităţi. în 
exortele sale, profesorul purcedea de la cunoscut la necunoscut, de la 
particular la general, de la pilde biblice la tălmăcirea înţelepciunii lor, 
în funcţie de experienţa nemijlocită a elevilor săi şi de ambianta socială, 
istorică în care trăiau ca naţiune, încheindu-se cu unul sau mai multe 
aforisme selectate din cultura antichităţii greco-latine. sau din pildele 
lui Solomon, spre a le servi ca model comportamental.

Manuscrisul proiectatului manual de religie se încheie cu câteva 
exorte ce analizează stadiu de dezvoltare a claselor paralele româneşti 
de la gimnaziul sucevean.

Părintele S. FI. Marian 10 îşi structura prelegerile cu minuţie şi 
conştiinciozitate, consultând nu numai bibliografia teologică, ci şi 
lucrări de referinţă ce aparţineau altor discipline umaniste, publicate 
in lim bile : germană, latină, greacă sau română. De la un an da altul, 
catihetul Marian îşi îmbunătăţea conţinutul, exprimarea şi finalitatea 
educaţională.

Majoritatea exortelor sunt însoţite de autograful emitentului şi 
datate, iar altele au numeroase adnotări in legătură cu conţinutul şi 
scopul urmărit, trim iteri la izvoare etc. Spre exemplu, pe prelegerea 
intitulată După naşterea lui Iiris tos  aflăm numeroase adăugiri succe
sive, sublinieri şi ştersături făcute cu creionul sau cerneală, pe întin
derea celor opt pagini de manuscris, iar la sfârşit, eminentul păstor de 
suflete din fosta Cetate de Scaun a Moldovei îşi propunea, ca la anul 
viitor, să realizeze următoarele obiective form ative :

„1. G rija  maioelor noastre pentru noi ca şi". a Măriei pentru I îsub.
2. Neajunsurile părinţilor voştri 'ca şi a le  lui Iisus în Egipt şi in 

călătoriile lor.
3. Prigonirea noastră din partea multora (aluzie la momentul isto

ric ce-1 trăiau), ca să nu ne perfecţionăm, temându-se de voi ca Irod 
de Iisus.

4. Noi, însă, mulţumim părinţilor noştri ca Iisus maicii sale. Să 
urmărim exemplul lui Iisus, să suferim ca dânsul, să nu ne uităm la 
gura lumii, până ce nu ne vom ajunge scopul ca Iisus’1 M.

Prin intermediul parabolelor cu privire la viaţa şi învăţăturile lui 
Iisus Hristos, a înţelepciunii paremiologice, a literaturii populare, a 
culturii antice greco-latine, umanistul S. PIL Marian urmărea să sfin
ţească viaţa celor din preajmă cu dragostea dumnezeească, cu iubirea

10 Paul Leu, Un inedit manual de religie la Suceava, in Bucovina literară, 
anul II, nr. 11— 12, 1001, p. 2—3.

11 S. FI. Marian, Exorte, ibidem, p. 245.
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de aproapele, de neam, de ţară, de cultură, de ordine, adevăr şi drep
tate, dorea să-şi înţelepţească elevii, să*i facă altruişti, m ilostivi, răb
dători prin necazuri şi greutăţi, perseverenţi in vederea elevării lor 
prin cultură. Păstorul de suflete îşi îndemna învăţăceii să se ferească, 
lea de foc, de a batjocori pe alţii, de a-şi defăima, asupri, nedreptăţi 
semenii.

Referindu-se la locul ce trebuia, in acel moment de răscruce isto
rică. să-l ocupe Biserica Ortodoxă între celelalte confesiuni creştine ale 
lumii, teologul Simion FI. Marian propovăduia discipolilor săi că „numai 
Ea singură păstrează credinţa astfel cum i-au predicat-o sfinţii apos
toli şi Sfântul Sinod“ A firm aţia de mai sus era determinată de con
diţiile istorice ale momentului, cât şi de prozelitismul Bisericii Cato
lice. ce urmărea asimilarea negermanilor din întreg Imperiu Austriac. 
Din acest motiv, teologul sucevean îşi îndeamnă credincioşii ce-i păs
torea să persevereze pe calea credinţei străbune, să o asimileze cu sârg. 
'!„A fi cineva ortodox  (sublinierea lui Marian), înseamnă a avea cre
dinţă adevărată şi sănătoasă despre Dumnezeu şi despre cele sfinte. 
Insă, spre a avea cineva o asemenea crcdinţâ sănătoasă, trebuie, mai 
întâi, să aibă o cunoştinţă lămurită despre Dumnezeu şi despre cele 
sfin te*1 Părintele Marian considera că fiii ţă ra n ilo r  şi ai târgoveţilor, 
veniţi la liceu din diverse localităţi bucovinene, pot pătrunde taineie 
credinţei milenare numai instituţionalizat, prin intermediul bisericii, 
scolii şi a slu jitorilor acestora.

In exorta Despre biserică, precum şi in cea Despre starea dc cu v i
inţa în biserică şi despre rugăciune, întocmită de părintele S. FI. 
Marian la „28 august / 9 septembrie 1883“ r'. păstorul de suflete 
explica : „Casa Domnului, adică biserica, se poate asemăna cu maicile 
noastre, căci precum acestea ne-au născut, ne-au nutrit la pieptul lor, 
ne-au ferit de foc şi apă şi de toate pericolele, până ce am crescut mari, 
precum ele, in fine, se bucură de faptele noastre cele bune şi morale, 
şi se mâhnesc foarte mulL de faptele noastre cele rele şi necuviincioase, 
aşa şi sânta noastră biserică ortodoxă răsăriteană ne naşte prin baia 
botezului, ne creşte moralmente, ne nutreşte cu doctrina mântuitorului 
nostru Hristos şi, după vrednicia ce vom. arăta-o. chiar cu' cinstitul şi 
scumpul lui corp şi sânge, ne învaţă a ne feri de păcate, care aduc asu
pra noastră dispreţul oamenilor morali ; se bucură, in fine, de faptele 
noastre cele bune şi morale, şi se scârbeşte văzându-ne pângăriţi de 
faptele noastre cele profane.

Noi suntem creştini pentru că credem în Hristos, şi dacă noi sun
tem creştini şi ne fălim  cu acest nume înaintea păgânilor, care, prin 
necredinţa lor, s-au lepădat de Hristos. apoi'suntem  datori să facem 
faptele credinţei. Una dintre faptele credinţei este şi aceea de a frec
venta biserica, adică de a m erge în toate duminicile şi sărbătorile anu
lui la biserică.

Ca creştin, noi avem totdeauna de-a face cu biserica adică : când 
ne botezăm şi prim im asupra noastră măreţul nume de creştin, apoi la 
toate nevoile, neajunsurile şi trebuinţele noastre corporale şi spirituale

Ibidem, p. 127 verso.
1:1 Ibidem, p. 126.
n Ibidem, p. 32 verso.
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şi, în urmă, când trecem din lumea aceasta, adică când repăusăm, cu 
un cuvânt avem  de-aface cu biserica în toată viaţa noastră, de la naş
tere până la mormânt, ba chiar şi după moarte, căci numai singură 
biserica e în stare a domoli mânia lui Dumnezeu ce vine asupra oame
nilor care au trăit şi murit în păcat“ (...), propovăduia preotul Marian 
enoriaşilor săi. „Biserica este, iubiţilor, casa de rugăciune in care sun
tem datori a ne aduna în numele Domnului, în toate duminicile şi săr
bătorile anului, şi a ne ruga Lui, dimpreună cu servitorii altarului, atât 
pentru iertarea păcatelor noastre, cât şi pentru toate cele ce ne sunt 
de lipsă în această lume plină de neajunsuri. De unde urmează că noi, 
adunându-ne în biserică, în numele Domnului, spre a ne ruga. El, carele 
este nevăzut în m ijlocul nostru şi ia aminte la rugăciunile noastre, ne 
va împlini cererea noastră, şi ca un părinte bun şi dătător de viaţă, ne 
va da tot ce este de trebuinţă şi de folos, atât pentru dezvoltarea şi 
prosperitatea noastră în ştiinţe şi virtute, cât şi pentru mântuirea noas
tră sufletească şi trupească" 15.

Pornind de la perceptul biblic că „Sămânţa este cuvântul lui Dum- 
nezeu“ ie, cu ajutorul pildei evanghelice despre sămănător, părintele 
Marian sugerează emoţional marea însemnătate a învăţăturii lui Iisus 
şi arată importanţa ei capitală pentru comveţuirea în pace şi bună-nvo- 
ire a muritorilor. „Sămânţa este începutul vieţii în cele ce răsar şi 
cresc din pământ*1, propovăduia ziditorul de suflete. „Cuvântul lui 
Dumnezeu este începutul v ieţii în sufletul omenesc. Sămânţa nu e mare, 
dar, încolţind, creşte asemenea arborelui, în ramurile căruia locuiesc 
paserile ceriului. To t astfel şi cuvântul lui Dumnezeu, pe care Mântu
itorul îl numeşte sămânţă, când încolţeşte în sufletul nostru, devine 
arborele vieţii, care aduce fructe spre mântuirea noastră. Sămânţa 
sămănată în pământ, dacă va muri fructe nu va aduce. Si cuvântul lui 
Dumnezeu sămănat în ţarina inimii, dacă nu va omorî sub povara cru
cii pre omul cel vechi, de asemenea va rămâne neroditor“

Educarea în spiritul moralei creştine este continuată de teologul 
Marian prin prelucrarea literară a numeroase parabole biblice, ca : 
Duminica samariteanului, Fariseul şi vameşul, lucirea  aproapelui. 
Duminica fiu lu i ris ip itor. Sâmbăta m orţilor, Arhanghelii M ihail şi 
G avril, Duminica Tom ii, Despre recunoştinţă şi altele ce alcătuiesc con
ţinutul manualului de religie predat la G r.-o r. K .K . Obergymnasium  
din Suceava.

în demersurile sale formative, pedagogul Simion Florea Marian 
purcedea de la ideea că omul se naşte cu o sumă de aptitudini embrio- 
nale şi predispoziţii genetice, însă, numai prin educaţie creştină şi cul
tură umanistă, adică prin sămânţa cuvântului înţelept rostit în familie, 
şcoală, biserică, mediul ambiant, darurile naturale pot încolţi pentru 
a creşte şi a se desăvârşi pe parcursul vieţii. Copilul, subiect educaţi
onal, este un „obiect dur, crud necioplit (...), el încă ar rămâne aşa dacă 
nu s-ar interesa alţii de dânsul, şi dacă aceştia n-ar lucra la cultivarea 
sa corporalii şi spirituală.

15 Ibidem. p. 82, 82 verso, 83 verso.
lu Biblia sau Slănta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, p. 1175.
17 S. FI. Marian, Exorte, ibidem, p. 254.
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E drept că dispoziţiunile spirituale, darurile şi talentele se nasc 
deodată cu noi.

Acestea însă sunt asemenea seminţei. Sămânţa încă conţine rădă
cină, trunchi, frunză, floare şi fruct : însă toate acestea nu se arată la 
lumina zilei, dacă nu le vine întru ajutor influente exterioare.

Aşa e şi cu grăuntele cele de aur ale spiritului nostru, ele n-ar 
vedea nicicând lumina zilei dacă nu ne-ar atrage atenţia alţii asupra 
lor şi dacă n-ar căuta, dimpreună cu noi, să le dezgroape (...).

Se nasc, mai departe, întrebările :
— Cine poate fi spiritualul nostru, plămâditoriul şi săpătoriul de 

comori şi câtă iscusinţă îi trebuie lui pentru aceasta ?
„Carara produce numai marmură excelentă'*, -explica pedagogul 

sucevean e levilor săi, se fac însă din aceasta numai cap de opere ?
—  Nu !
Aşa şi cu educaţiunea şi dezvoltarea facultăţilor cele spirituale ale 

omului. Este simplă şi de toate zilele dacă educatorii şi învăţătorii sunt 
oameni simpli şi de toate zilele. Din contră, ea devine remarcabilă şi 
excelentă, dacă omul se va transpune într-o sferă unde va lua parte la 
educaţiune oameni remarcabil şi excelenţi" 18.

După ce stabileşte rolu l şi locul educatorului în procesul de dez
voltare şi modelare a personalităţii umane, Marian se arată dispus să 
formuleze câteva principii ce pot contribui, treptat, la creşterea armo
nioasă psihofizică a viitorului cetăţean din Ţara de Sus Ziditorul de 
suflete şi conştiinţe, S. FI. Marian, susţinea cultivarea ştiinţifică mul
tilaterală, morală şi patriotică a adolescenţilor. Numai printr-un pro
ces educaţional temeinic, competent organizat, susţinut de participarea 
activă, logică şi afectivă a celui în cauză, viitorul om al cetăţii va să 
„câştige o priv ire mai liberă" 111 asupra sensului evoluţiei existenţiale 
şi spirituale a umanităţii. Pentru ca elevu l să devină o personalitate 
multilateral dezvoltată va trebui să stăpânească, selectiv, ideile şi con
cepţiile despre „uriaşa maşină a lumii, despre grandioasa sa mişcare şi 
despre construcţia roţilor sale, a şti mai multe despre pământul de sub 
picioarele noastre şi despre bolta ceriului, care ne-ntinde deasupra 
capului nostru, decât despre podelele şi podul locuinţei noastre.

Sigur, că e o preferinţă de a şti că afară de locul unde ne-am năs
cut şi de m arginile patriei noastre, mai sunt încă şi alte ţări si alţi 
oameni, a şti cum e traiul şi năzuinţele acolo, ce fe l de dai ini şi deprin
deri sunt acolo, ce fe l de educaţiune şi ce izvoare de câştig se pot 
afla acolo.

Sigur, că e o preferinţă de-a avea cunoştinţe nu numai despre 
timpul de faţă, ci şi despre trecut, de-a şti care popoare şi naţiuni au 
locuit pământul în vechime, ce fe l de soartă au avut, de unde au venit 
cum au ajuns la putere şi domnie, de ce şi prin cine au căzut sau s-au 
stâns cu desăvârşire de pe faţa pământului.

Sigur, că o preferinţă a pricepe limba popoarelor celor culte, spre 
a putea studia operele lor. înţelepciunea vieţii lor, care cu mare greu 
şi-au câştigat-o, apoi caracterul lor şi gradul lor de cultură.

Ibidem, p. 77—77 verso.
13 Itridem, p. 78.
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Sigur, că o preferinţă a cunoaşte natura în deosebitele ei forme, 
puteri şi aparenţe, a fi în stare să explici cauzele acelora, legăturile lori 
şi influenţele unora asupra altora şi, dupâ necesităţi, a le şi întrebu
inţa" 20.

Principiile form ative ale pedagogului Simion Florea Marian au o 
oferă cuprinzătoare şi, in multe privinţe, nu se deosebesc de obiectivele 
strategice ale şcolii ce bate la porţile mileniului trei : cunoaşterea inter
dependent;!, selectiv-cauzală în vederea aplicării noţiunilor, raţionamen
telor şi a legilor ce guvernează realitatea obiectivă, în practica ştiin
ţifică, economică, educaţională. Prin  tehnica de stimulare dirijată a 
investigaţiilor şi imaginaţiei creatoare, prin obiectivele, problematica şi 
diversitatea întrebărilor ridicate în faţa spiritului adolescentin iscodi
tor şi receptiv, profesorul Marian trebuie să fi stârnit o adevărată fur
tună (brainstorming) în creerele liceenilor săi.

In finaiul substanţialelor sale lecţii, ziditorul de suflete şi cugete, 
uneori, recurgea la sentinţe celebre, selectate din gândirea umanismu
lui greco-latin. Spre exemplu, pentru a-şi convinge elevii de valoarea 
şi avantajele asim ilării conştiente a ştiinţei şi culturii universale şi naţi
onale, Marian apelează la opiniile unuia dintre cei şapte înţelepţi ai 
Greciei antice, ce s-a născut la Priene, în secolul al IV-lea înainte de 
Hristos.

>,—  Orr.nia me mecum p orte .! (Toate ale mele le port cu mine“), 
zise Bias, cand cetăţenii săi îl făcură atent să îşi ascundă averile sole 
dinaintea duşmanilor ce se apropiau" 21 de oraşul de baştină. Prin acest 
exemplu celebru, Marian urmărea să demonstreze că cea mai de preţ 
avere a omului este ştiinţa, cultura, convingerile şi deprinderile acu
mulate prin studiu sârguincios, pe care nimeni nu i le poate confisca, 
distruge, fura în nici o împrejurare, fie  ea şi silnică.

Pledând pentru dezvoltarea armonioasă şi desăvârşirea personali
tăţii umane prin cultura antichităţii, omul de ştiinţă şi teologul lumi
nat S. FI. Marian, şi-a concretizat intenţiile prin includerea în una din 
prelegerile sale a următoarei maxime celebre, formulată de oratorul 
clasic, filozofu l şi scriitorul latin Marcus Tullius Cicero. „Studiile 
nutresc tinereţele, desfată bătrânelele, împodobesc fericirea, oferă scă
pare şi mângâiere la nenorocire, desfată acasă, nu împiedică in  afară, 
înnoptează, călătoresc şi petrec cu noi la ţară.

însă, spunea Marian, cu cât e mai mare norocirea de a fi un 
învăţăcel al ştiinţei, cu atât mai mare e şi dătorinţa de a se arăta sâr- 
guincios în serviţiul ei.

Da, e  o datorie sfântă, de-a întrebuinţa conştiincios anii învăţămân
tului, timpul învăţăturii ca dezvoltarea spirituală să meargă alături de 
cqa corporală, ca nu cumva să fii, în privinţa celei dintâi un prunc 
brudiu, pre când în privinţa celui din urmă ai ajuns să fii acuma băr
bat" 22.

Opinând pentru un învăţământ diferenţiat, profesorul Marian îşi 
îndemna şcolarii să se pregătească la disciplinele prevăzute de progra
mele şcolare, pentru a-şi forma o cultură generală umanistă, unitară,

M Ibidem, p. 78—78 verso
-> Ibidem, p. 79.
22 Ibidem, p. 79 verso.

415



însă, (Jupă primii ani de studiu să nu-şi neglijeze aptitudinile native pe 
cure sunt datori să le cultive spre a deveni utili societăţii şi a munci 
cu plăcere. Ziditorul de spirite elevate era convins că viitorul cetăţean 
va avea nevoie nu numai de cultura generală cerută de epoca în care 
trăia, ci şi de o pregătire specială, într-un anume domeniu, determinată
de comandamentele m ajore ale evoluţiei spre progres.După ce precizează echillibrul care trebuie să existe între cultura
generală şi cea specială, pedagogul sucevean pune problema orientării 
profesionale încă de timpuriu. Predispoziţiile native trebuie să deter
mine alegerea viitoarei meserii. Erorile făcute în stabilirea profesiei duc 
la rebuturi sociale şi drame individuale, dăunătoare deopotrivă pentru 
cel ce o practică şi pentru societatea pe care o serveşte. „M ai departe, 
e o datorie sfântă pentru a pune mare preţ pe învăţătura acelor obiecte,

care î i  vor trebui odată mai tare.în  şcoalele publice, e drept că se tratează toate câte-i sunt unui
om de neapărată trebuinţă spre educaţiunea sa ştiinţifică, şi am stu
dent sârguincios (e dator) ca toate acestea să le înveţe. însă fiecare 
ştie acuma, cel puţin după cei dintâi ani de studiu, spre ce are mai mare

aplecare (...). • - •
El ştie acuma, la etatea aceasta, chemarea sa ' a .Profesoru l S . Marian se ridică îm potriva s u p e r f ic ia l i t ă ţ i i ,  a  d ile

tantismului şi nu ezită a atrage atenţia asupra acestor erori form ative 
cu grave consecinţe sociale şi personale. „M ai lesne e să se păzească de 
orişice jucărie ştiinţifică. A  începe azi una şi după vreo câteva luni 
iarăşi alta, aceasta î l  preface într-un aventurier şciinţial, într-un cap 
sec însă îngânfat şi ca atare poate, cu mult mai degrabă să fie  socie

tăţii omeneşti spre sarcină decât spre folosli - r'.S . FI. Marian îşi îndemna elevii să f ie  perseverenţi pentru a învinge
obstacolele ridicate de învăţătură. „întrebuinţaţi timpul studiilor în
tr-un chip drept şi pentru obiectele cele adevărate. Căutaţi să 
câştigaţi iubirea pentru ştiinţă şi în cazul acesta, suportă cu mare plă
cere şi suferă toate ; pentru că şi pe terenul ştiinţei multe trebuie omul 
să le  sufere. însă precum roza înfloreşte pe un tufan spinos, tot aşa şi 
fructele cele dulci (ale ştiinţei) se câştiga prin încordare ostenitoare.

Da ! iubiţi ştiinţa, căci pre dunsa am ales-o eu din tinereţele mele...

şi am fost un adorator al frumuseţilor sale !Aceasta, fiecare dintre dumneavoastră trebuie să o rostească.
Atunci se va putea, apoi, despre fiecare dintre dumneavoastră, zice :

—  Ş i el creştea în  înţelepciune, în  statură şi era tot mai plăcut

înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor (Luca, 2, 52)“
P e  lângă predispoziţiile native, capacitatea intelectuală individuală

şi calitatea profesorilor, o altă componentă ce contribuie substanţial la 
conturarea personalităţii umane este hărnicia. în exorta Sârguinţa şi 
trândăvia, părintele Marian, pornind de Qa porunca Creatorului :

„—  în sudoarea feţii tale vei mânca pâinea ta „(Cartea Facerii, III,
v. 19) “ combate lenea, tendinţa de a trăi din agoniseala altuia şi

Ibidem, p. 80.
-4 Ibidem, p. 81.

Ibidem, p. 81 verso. 
a) Ibidem, Sârguinţa şi trândăvia, p. 38.
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argumentează pentru adevăratul loc al muncii în viaţa in d iv iz i şi a

societăţii.Chiar de la primul contact cu elevii săi, păstorul de su£]e;e pune 
în discuţie una din principalele calităţi umane ce asig^ă rJşita în 
viaţă : hărnicia. Profesorul era convins şi din propria-i exp ertă  că 
„omul trebuie să petreacă în necontenită activitate şi lueru. Advitâtea 
sau întrebuinţarea puterilor, atât corporale cât şi celor spiritn-'le este 
spre folos pentru tot omul şi mai cu samă pentru acei care niui’esc a
înainta pe calea studiilor şi a culturii" 37.

Referindu-se la rolul deprinderii de a munci conştient îh vederea
dezvoltării personalităţii, distinsul educator evidenţiază atât importanta 
ei socială, cât şi pe cea individuală, fomativă, ce determină Jtodenă- 
şirea, autoperfecţionarea, desăvârşirea prin muncă. Ca şi Cicer0 Marian 
îşi îndemna discipolii să lucreze cu sârg spre a-şi însuşi creator cultura 
şi ştiinţa. „Sârguinţa, cuvânta profesorul sucevean, este, Uiinţe]r ;ui  nro- 
priu, o întrebuinţare încordată şi statornică a puterilor spre a unge la 
un scop hotărât. Adevărata sârguinţă ţinteşte totdeauna ia ce5j  ̂
folositor, pentru că ea este o necesitate binefăcătoare a  vic.ţii şj „jcietătii 
omeneşti. Fără sârguinţă şi fără activitate, sufletul omulijj se ^  t'e  
iar corpul lenevindu-se, devine o maşină putredă şi nefoiositţ) e Fără 
sârguinţă nu se a junge niciodată ceva mare şi însuşi genjui  numai orin 
aplecare sârguincioasă este în  stare a împlini fapte aclovărai ^  ^ • 
măreţe pentru viaţa omenească în orice referinţă profitabilă Talen 'u l 
fără sârguinţă se abate de la regula şi ţinta sa, şi nu pr0duc$ nicicând 
ceva măreţ, ceva sublim şi demn de el. De altă parte, este constatat si 
de experienţa de toate zilele, cum că sârguinţa poate întări *• perfec
ţiona nu numai darurile fireşti, ci şi defectele acestora ]e c o m  t de- 
lătură. îm piedicările şi greutăţile ce stau în  năzuinţele sârgiincioase 
omului, f ie  cele dinlăuntru sau din afară, nu se înving şi deLăufeaz-~, jn_ 
tr-atât prin capacităţi, talente şi daruri extraordinare, ci, mai  lp_ • ~
sârguinţă neobosită şi sta torn ică"2K. ' > P

După ce luminatul pedagog defineşte lenea ca fiind o h dă
„tâmpeşte corpul şi spiritul în mod treptat, după ce omu| şi. 0 , suseste
aşa încât, în urmă, devine în  nepăsare deplină faţă de tot ce e jAm  Z.&-
reţ şi frumos41 2ţ), conchide că „din atare nepăsare se na$c foa^e multe

rele“  •w.Referindu-se la situaţia disciplinară a unora dintre elc-vii s*. 
preciza : „Şcolarul care nu învaţă nu poate niciodată propăşi, t -  n’erd 
numai timpul în zădar şi, prin aceasta, capătă ocaziu% a luneca la 
diferite patimi" 3I. Cu strângere de inimă, ziditorul de suflete din fosta 
Cetate de Scaun a Moldovei îi dojenea pe cei leneşi ca şi când r  fost 
feciorii săi. „De ce să nu mă doară inima, când văd că ui  ̂d iw e dum
neavoastră se fac într-o ureche, se lasă pre tânjală sau imblă d frunză 
frăsânelului pe cele drumuri, în loc să se puie cu trup şi suflet e “n â- 
ţătură, spre a putea ajunge oameni aleşi, oameni distinşi. dup<\ ̂ um am

27 Ibidem, p. 38—38 verso, 39—39 verso.
■-18 Ibidem, p. 29 verso.
'•s  Ibidem, p. 39 verso.
30 Ibidem, p. 40 verso.
31 Ibidem, p. 41.
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spus şi mai nainte, să fie spre bucuria părinţilor, fala naţiunii şi scutul 
patriei" :i2. Substiluindu-se familiei, catihetul Marian nu-i critica aspru 
pentru a nu leza orgoliul adolescentin, ci pentru a-i înţelepţi şi a-i deter
mina să devină demni de virtu ţile înaintaşilor. „Propuneţi-vă deci, a fi 
modele de bărbaţi bine crescuţi, exemple de virtuţi romane şi asemenea 
virtuţilor strămoşilor noştri, al căror nume este şi va fi admirat de toate 
popoarele civ ilizate (...). Atunci veţi deveni bucuria părinţilor, făclia fa
m iliei şi temolia patriei" :î::.

Profesorul S. FI. Marian direcţioneazâ, cu limpezime, finalitatea pro
cesului form ativ urmărit de el, spunând : „Ţinta noastră este ca să fim  
aici norociţi, iar în lumea viitoare fericiţi. Dar atât norocirea temporară, 
cât, şi fericirea eternă le vom dobândi numai prin cultivarea minţii şi a 
inim ii noastre. Progresul adevărat şi trainic al spiritului şi al inimii 
noastre îi vom dobândi insă numai când cultura noastră va fi bazată pe 
piatra neclintită a credinţei, a moralei, şi a ştiinţei adevărate, sau după 
cum ne învaţă dreptul Solomon : când înţelepciunea va f i  sora voastră, 
mintea amica voastră şi teama în  Dumnezeu maica voastră" M.

La început de an şcolar, făcând un bilanţ al procesului form ativ- 
comportamental a le elevilor creştini ortodocşi de la liceul sucevean, ca
tihetul Marian le recomanda ca, atât în şcoală cât şi în afara ei, nimeni 
nu trebuie „să uite că e student şi ca atare trebuie totdeauna să se poarte 
cu mult mai omeneşte şi cu mult mai bine decât fiecare alt om de rând, ca 
nu cumva, prin apucăturile sale cele stângace, prin purtarea sa cea gre
şită sau chiar rea, prin ieşirile din privazul legilor şcolii să deie lumii, 
cu deosebire inamicilor şcolii, ansă la felurite vorbe, iar corpului profe
soral la cercetări neplăcute şi pedepse neaşteptate şi nedorite"

Principalele cauze care au contribuit la obţinerea unor rezultate 
siabe la învăţătură şi disciplină. Marian le a flă  în irosirea timpului cu 
preocupări străine şcolii. „M u lţi însă, cu durere trebuie s-o spun. că. 
în nebăgarea lor de samă, în nepăsarea de viitoru l lor, uită cu totul că 
sunt studenţi, se însoţesc, deseori, cu cele mai rele lepădături, iau parte 
la unele societăţi, care nu corespund stării şi chemării lor. cercetând 
locale unde, după legile şcolare, nu le este nicidecum încuviinţat să 
intre, şi-n chipul acesta nu numai că li se pătează purtarea, ci şi sârguin
ţa se scade treptiş, astfel că văzând cu ochii dau înapoi ca racul, până ce,
111 urma urmelor, unii ca atari, pierzându-şi cumpătul cu totul, se răs- 
loarnă pe nesimţite în prăpastia pierzării, în noroiul comun, de unde 
cu greu se mai pot scoate teferi (...),

Nu daţi nicicând ascultare celor ce cu intenţiune voiesc să vă abata 
de pe calea cea adevărată şi să vă conducă pe căi rătăcite, căci odată por
niţi pe asemenea căi, e foarte greu de a vă-ntoarce înapoi"

Irosirea timpului de instruire cu preocupări dăunătoare, derutante, 
în etapa form ativă de maximă receptivitate, a adus grave prejudicii fo r
mării personalităţii viitorului om şi cetăţean, deoarece această etapă e 
unică şi ireversibilă, iar ziditorul de suflete şi conştiinţe îi povăţuia şi

Ibidem, p. 74— 74 verso.
Ibidem, La începutul anului şcolar, p. 276 verso. 278.

M Ibidem, p. 271.
;,i Ibidem, p. 290.

Ibidem, p. 290 verso — 291—291 verso.
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îi dojenea pe acei care au apucai pe căi străine şcolii. „Tim pul este“ —  
cuvânta catihetul —  „puntea pentru trecerea la cele spirituale, ştiinţiale; 
de la întrebuinţarea bună şi serioasă a timpului atârnă şi progresul. Cine 
pierde în zădar timpul, acela pierde toate, lipsindu-i puntea pe care putea 
trece prăpastia neştiinţei întunecate" 37.

Plecând de la relaţiile fireşti, statornicite în tre părinţi şi copii, du
hovnicul Marian evidenţia îndatoririle filiale, spunând : .,Fiecare fiu, fără 
excepţiune, e dator ca întotdeauna să se arate recunoscător şi mulţămi- 
tor părinţilor săi !

Şi cu cât a fost dragostea, aplecarea şi purtarea de grijă  a părin
ţilor mai mare, cu cât munca, alergătura şi cheltu ielile au fost mai multe, 
cu cât îm prejurările în care i-au crescut au fost mai grele şi mai îm povă
rătoare, cu atât se cuvine ca şi recunoştinţa, mulţămirea şi stima ce tre
buie s-o arete fiii către părinţi să f ie  mai mare“ ;ss.

Recurgând la numeroase pilde evanghelice, Marian evidenţia plas
tic mai multe form e prin care tinerii îşi pot exterioriza recunoştinţa f i 
lială. Cu acest prilej, educatorul formula un adevărat cod al comportării 
tinerilor faţă de vârstnici. Marian le cerea să-şi respecte părinţii, să le 
dea ascultare ,să le urmeze şi să le înfăptuiască sfaturile cele înţelepte, 
să-i ajute pe cei vârstnici, să-i apere şi să-i mângâie „prin purtarea de 
grijă  în timp de slăbiciune şi bătrâneţe" :i!l.

Profesorul Marian le amintea că situaţia privilegiată de care se 
bucură la liceu se datoreşte, în exclusivitate, celor care i-au crescut. 
„Părin ţii v-au dat la şcoală, ei vă poartă de grijă, ei vă aduc cele nece
sare pentru susţinerea v ie ţii"  ',0, insă, nefiind împreună cu ei, nu-i pot 
supraveghea ca să se poarte „cum se cuvine, să înveţe şi să se pregă- 
tească“ ',l. In calitate de duhovnic, responsabil de menirea sa, Marian 
s-a simţit obligat să-şi educe coreligionarii pentru a fi  utili progresului 
social şi, pe lângă sfaturi şi cunoştinţe folositoare, el le-a transmis nu
meroase percepte moral-creştine şi îndrumări igienico-sanitare. într-o 
prelegere specială, profesorul S. Marian le spunea că difteria  şi tubercu
loza fac ravagii în râhdul tineretului şi, din această cauză, „trebuie să 
fiţ i cu cea mai mare băgare de seamă în toate privinţele, să nu îmbiaţi 
nicăiri serilie şi nopţile" /|2, iar când cineva s-a îmbolnăvit de o boală „îm - 
plăcioasă" /,:i să fie  izolat.

î i  sfătuia cum trebuie să se ferească de diverse maladii epidemice 
sau endemice, provocate sau facilitate de mediul ambiant insalubru, cum 
ar fi „reumatismul, scurtimea vederii, moleşeala corpului şi încă una, 
al cărui adevărat nume nu-1 mai pronunţ pentru că e prea scârbos" /,/\

Principalele cauze ale îm bolnăvirii e levilor ce studiau la liceul din 
Suceava, catihetul Marian le considera ca fiind „casele cele mici, înguste, 
joase, întunecoase şi umede în care locuiţi, precum şi necurăţenia cea 
mare care se află într-nsele, apoi şi necurăţenia şi neîngrijirea corpului

37 Ibidem, p. 272 verso.
38 Ibidem, p. 55 verso —  56.
:t9 Ibidem, p. 57.

Ibidem, Părin ţi şi copii, p. 279 verso.
'•> Ibidem.
v- Ibidem, p. 380.
43 Ibidem.
<4 Ibidem, p. 281.
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dumneavoastră" /,r’, realităţi ce l-au determinat să se preocupe de organi
zarea şi inaugurarea primului internat din târgul Sucevei. După ce-i sfă
tuieşte cum să-şi aleagă gazdele, îi învaţă cum să se îmbrace, să doar
mă, să-şi igienizeze încăperile, să se spele etc.

Plecând de la preceptul poetului satiric latin Juvernal, ce conchidea 
că un om adevărat aspiră la o m inte sănătoasă şi un corp sănătos (M ens  
sana in  corpore sano), Marian spunea discipolilor săi „să puie fiecare cel 
mai mare preţ pe sănătatea şi curăţenia corpului său, căci numai atunci
i se va putea dezvolta, cum se cade şi facultăţile spirituale, numai aşa 
va putea progresa" ',6.

G rija  păstorului de suflete pentru elevii săi era o preocupare per
manentă şi transpărea din toate acţiunile întreprinse la asociaţia Şcoala 
română. împreună cu alţi bucovineni, Simion Florea Marian a trecut la 
organizarea unor form e eficiente de tratament profilactic, dând bani 
pentru gazde, plătind medicamente, oferind altor elevi diverse ajutoare 
în natură, provenite din colecte publice. De multe ori chema pe câte un 
şcolar mai nevoiaş la e l acasă şi-l hrănea şi îngrijea ca pe copiii săi.

După zece ani de activitate la gimnaziul din Suceava şi la Şcoala 
română, chibzuind la hotarul timpului, catihetul a făcut un bilanţ al 
evoluţiei procesului de românizare a instituţiei la care lucra. „Sunt toc
mai zece ani trecuţi, de când am intrat, întâia oară, în această localitate 
şi, urcând la catedra pe care mă aflu şi astăzi, am rostit primul cuvânt 
studenţilor gimnazişti ortodocşi adunaţi în acest loc.

Locul nu s-a schimbat de atunci încoace, în privinţa lărgim ii şi mă
rim ii, nici cât e negru sub unghie, ci a rămas acelaşi cum a fost şi îna
inte cu zece ani.

Numărul studenţilor ortodocşi-orientali de la gimnaziul nostru însă a 
crescut de atunci încoace, mai în fiecare an. într-un chip destul de în
semnat.

P e  când înainte cu zece ani locul, în care ne aflăm  noi astăzi adu
naţi ,era mai cişceva plin, acum văd, cu cea mai mare bucurie şi satis
facţie, că numărul studenţilor ortodocşi-orientali a crescut intr-atât, în
cât sala cea mai mare, de care dispune gimnaziul nostru, nu are destul 
loc unde să-i adăpostească şi sunt nevoiţi a sta îndesaţi unul lângă altul 
ca spicele într-un lan de holdă.

înmulţirea studenţilor ortodocşi-orientali la gimnaziul nostru este 
un semn foarte îmbucurător, un semn destul de învederat că popora- 
ţiunea ortodoxă-orientală din scumpa noastră patrie, Bucovina, şi cu 
deosebire din ţinutul Sucevei şi a Câmpulungului, a  ajuns la convingerea 
că numai prin ştiinţă, prin luminarea minţii şi cultivarea facultăţilor spi
rituale poate omul să progreseze şi să prospereze, că în timpurile de faţă 
e în stare omul să câştige cele dorite şi să ducă o viaţă mai liniştită şi 
mai fericită numai prin ştiinţă" /,T.

După bilanţul „rostit la 10 septecmbrie 1893“ /,g, în care se bucura 
de creşterea numerică a e lev ilor români, Marian nu se declara mulţumit 
pe depiin cu rezultatele obţinute la învăţătură de o parte dintre ei. Cati

"‘5 Ibidem.
Ibidem , p. 282.

«  Ibidem, p. 63—64. 
w Ibidem, p. 65 verso.
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hetul le  spunea că fiecare reprezentant al românilor bucovineni e  dator 
să răspundă prezent la im perativele momentului : lupta pentru menţi
nerea şi răspândirea culturii şi a limbii materne, pentru realizarea unui 
stat prosper al tuturor românilor. „A  sosit timpul, ca noi, pe lângă cele 
ce avem, să mai vedem că ne mai lipsesc incă foarte multe pentru a fi 
fericiţi. Trebuie să vedem că nepăsându-ne de învăţătură, ne pierdem 
moşia părinţească : să vedem cum alte popoare se luptă pe întrecute pen
tru înflorirea aşezămintelor bisericeşti, şcolare şi cetăţeneşti" /'9.

Nu numai pe unii dintre e levii săi „şi nu numai odată, cuvânta pă
rintele Marian, am fost constrâns a-i mustra cu cele mai aspre cuvinte 
pentru nepăsarea, lenea sau pentru purtarea lor cea rea şi necuviincioasă 
in şi afară dfi şcoală" so.

Dojenile aspre adresate unora dintre fi i i  românilor de la Gim naziul 
Superior Grecb--Orientq.il din Suceava, le-a făcut nu pentru a-i batjocori, 
„c i numai şi numai în scopul ca în ţelepţindu-vă ca pre cop iii m ai iub iţi, 
după cum se exprima apostolul Paul, în epistola către corintieni, să 
puteţi mai lesne şi mai degrabă ajunge la ţinta adevărată, să puteţi aduce 
roadele cele mai alese, mai bune şi mai frumoase, s-ajungeţi a f i  odată, 
ceea ce fiecare dintre d-voastră trebuie să fie  : bucuria, fala şi sprijinul 
părinţilor, care nu cruţă r.emicâ, nici muncă, nici alergătură, nici bani 
ca să vă vadă odată puşi la cale, şi, de se poate, cu mult mai bine situaţi 
şi mai fericiţi decât dânşii, apoi pentru binele, mândria, fericirea şi pros
peritatea poporului român din sânul căruia ne tragem, a bisericii şi-a 
credinţei noastre celei adevărate care am moştenit-o, ca un tezaur ne
preţuit, de la moşii şi strămoşii noştri şi. in urmă, pentru binele şi fe r i
cirea patriei noastre în care ne-am născut, am crescut şi am trăit.

Am  făcut-o şi-oi măi faci-o ori de câte ori voi vedea că unul sau a l
tul dintre dumneavoastră a uitat de dătorinţele cele de student, a devenit 
nepăsător, sau chiar a apucat pe nişte căi rătăcite, care nicicând nu duc 
la bine, ci numai la rău“  M.

Pentru a-şi conştientiza elevii cu privire la rolul ce trebuie să-l aibă 
in redeşteptarea solidarităţii românilor înghesuiţi de conglomeratul mul
tinaţional imperial, ziditorul de suflete din fosta Cetate de Scaun le 
preciza poziţia in care se aflau şi le  jalona drumul ce va trebui să-l par
curgă în acel moment istoric.

„Căci, drept să vă spun. sufletul meu se împovară dc întris
tare şi inima imi sângerează de durere, când văd zeci şi sute 
de tineri de altă naţionalitate, dintre care unii sunt. poate, că pe de-o 
sută dc ori mai lipsiţi de m ijloace şi cu mult mai netalentaţi decât par
tea cea mai mare dintre dumneavoastră, cum se fac luntre şi punte ca 
să împoporeze şcolile, cum se pun cu trup şi suflet pe studiu, cum în
vaţă zi şi noapte, parcă ar vrea să înghită cartea şi cum. mai pe urmă, 
după ce au absolvit studiile cu succes bun, se răspândesc ca nişte pui de 
pătum iche in toate părţile ţării şi ocupă toate posturile vacante, câte 
sunt de ocupat, pe când ai noştri, din cauza nepăsării şi neglijării studii
lor rămân ca frunza pe apă.

Ibidem, p. 67 verso.
M Ibidem, p. 65 verso.
51 Ibidem, p. 72—73.
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Şi oare sâ nu-i sângereze cuiva inima, când vede că fiii altor naţiuni 
fac progrese văzând cu cchii, iar ai naţiunii sale stau pe loc ca şi când 
ar f i  priponiţi, ca şi când n-ar fi  auzit niciodată, în viaţa lor, proverbul :

A i carte,
A i parte,
N -a i carte,
N -ai parte,

sau. ce este şi mai trist şi mai rău, dau înapoi ca racul.
Au trecut demult timpurile acelea când omul putea să fie  îndestu

lat şi deplin fericit şi fără carte, pentru că pe atunci erau mai puţini oa
meni şi loc mai extins, iar trebuinţele foarte restrânse.

Acuma, chiar şi ţăranul de lângă coarnele plugului dacă nu-şi dă 
sama despre ceea ce începe şi face, dacă n-are măcar puţină carte, in 
loc să păşească înainte, în loc să-i meargă toate-n spor şi bine, începe 
a da înapoi ca racul, şi, nu odată, mergând pe-a-ndoasele, se răstoarnă 
ne negândite şi neştiute in prăpastia năcazului, neajunsului şi-a nevoii, 
de unde nu mai este apoi scăpare.

Experienţa de toate zilele insă ne învaţă că cel ce are carte are par
te. căci, în timpu de faţă, numai cartea adică învăţătura şi ştiinţa ade
vărată. e unealta cea mai perfectă şi mai bună spre lucrarea pământului 
şi câştigarea pâinii de toate zilele, e arma cea mai potrivită şi aleasă în 
contra tuturor neajunsurilor şi-a nevoilor, e scutul cel mai puternic con
tra tuturor duşmanilor.

Cu cartea, adică cu cultura, preciza părintele Marian, omul poate 
să treaefi prin foc şi apă şi să se apere de toate neajunsurile şi neplă
cerile lumii acesteia" 52.

Prin îndemnurile şi apelurile repetate, adresat junimii studioase, 
snre a-şi însuşi ştiinţa cea adevărată, ziditorul de suflete şi cugete din 
Suceava intenţiona să-i transforme in „binele, mândria, fericirea şi pro
slăvirea poporului român din trupul căruia ne tragem“ 5:l.

Pentru elevii săi, duhovnicul Simion Florea Marian avea o înţelegere 
deplină şi o dragoste neţărmurită, fapt pentru care îi trata cu duhul blân- 
detei. ii aiuta şi sfătuia pe fiecare în parte. îi certa, le era un frate mai 
mare şi duhovnic. Din aceste cauze, mulţi îşi vor aminti, peste ani, cu 
afecţiune şi recunoştinţă, de părintele Marian, cum a fost. cazul şi cu 
bizantinologul Vasile Grecu. membru al Academiei Române, care ar fi 
rămas un gospodar anonim in Mitocul Dragomirnei. dacă nu ar fi inter
venit oportun şi convingător inimosul păstor de suflete din fosta Cetate 
de Scaun a Moldovei.

Torcând din caierul amintirilor. Filaret Doboş se confesa : „T re 
când ,in toamna anului IS93, la liceul din Suceava, l-am avut, prin opt 
ani de zile, ca profesor şi am putut să mă conving că Simion Florea Ma
rian. graţie marelui său prestigiu moral şi cultural, ca preot distins şi ca 
membru al Academiei Române, era adevăratul susţinător al claselor pa
ralele de pe lângă liceu.

w Ibidem, p. 73— 74. 
53 Ibidem.
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Marian avea o neţărmurită dragoste pentru noi e levii fii de ţărani. 
Pentru a le înlesni fiilor de săteni intrarea în liceu şi a asigura, prin 
aceasta, existenţa claselor paralele româneşti, dânsul nu cruţa nici o 
jertfă. De aceea, încă din 1883, împreună cu neuitatul Ştefan Ştefureac 
şi alţi profesori filantropi, iubitori de neam, au înfiinţat Şcoala română,
o binecuvântată instituţia de binefacere, care, prin zeci de ani, a ajutat 
cu haine, masă, gazdă şi cărţi sute de e lev i sărmani şi întreţine şi astăzi 
unicul internat din Succava: înfiinţat de Marian, în 1906.

Ca elev, eram adesea in casa lui Marian, fiind coleg cu fiul său 
Liviu  (...). Am  avut, deci, prileju l să văd cum se perindau, în această 
casă ospitalieră, numeroşi elevi sărmani şi cum părintele Marian şi doam
na nu-şi dădeau rând să le aline suferinţele trupeşti şi sufleteşti.

M arele m erit al lui Marian este însă grija lui de toate zilele de a-şi 
fi îndrumat elevii spre virtu ţile creştine şi naţionale, de care era pătruns 
in cel mai înalt grad.

în calitate de custode al bibliotecii liceului, ne îndemna mereu să 
citim, să cunoaştem literatura şi istoria neamului, care în şcoala austriacă 
nu se învăţa. Ca cercetător profund al v ieţii ţărănimii noastre, ne obliga, 
in fiecare vacanţă, să adunăm de la vetrele părinţilor comori ale tradi- 
! iilor, obiceiurilor, cântecelor, vră jilor şi descântecelor, care învăluiesc 
viaţa ţăranului din leagăn până la moarte (...). După trecerea bacalaurea
tului am aranjat o masă colegială, la care am invitat şi pre catihetul 
nostru. A  stat cu noi şi s-a bucurat de bucuria noastră zglobie, iar la 
plecare ne-a spus :

—  Mă bucur că am putut trim ite în luptă pentru drepturile sfinte 
ale neamului nostru, de pe plaiurile Bucovinei, încă o companie r>,‘ , 
dând ca pildă vitejia  sfântului Gheorghe, patronul medieval al Moldovei.

Cunoscutul folclorist Dumitru Furtună, rememorând impresiile unor 
foşti elevi ce-şi aminteau de profesorul lor de altă dată, scria : „Marian 
era un om foarte sârguincios. Noi. şcolarii, atâta pricepeam ca fiind mai 
de seamă în viaţa lui. în deobşte nu ne dădeam socoteală despre valoa
rea lui deosebită. Era pentru noi. ca oricare alt preot. Cel puţin m ie mi 
se părea că de obiectul lui. religia, ca predare, prea mult nu se ocupa. 
Dar. parcă, ne făcea să trăim acest obiect, să sorbim simţirea religioasă 
din viaţa poporului cel bun şi muncitor, nu să o învăţăm cu el din slove. 
La şcoală venea întotdeauna obosit.

—  Iaca, o lecţie mai departe... Ş i pe urmă. parcă, nu ştiu cum. voia 
să înveţe el de la noi... N e  întreba despre obiceiuri mereu. Eu i-am adus 
ştiri despre nişte bureţi, cum se chiamă la noi, în ţinutul Storojineţului : 
urechia babei, tocmăgei, crestăţica. El scria neîntrerupt. Noi, fără să ne 
dăm seama, rădeam. Avea atunci o vorbă foarte- blajină, ca de ceartă pen
tru noi, când ridica încet capul şi zicea :

—  Măi, măi, măi, cum nu-mi daţi voi pace 1
Adesea lua băieţii acasă la el. A vea  o grădină ca de o falce de loc. 

După cum iubea florile, pomii şi roadele câmpului, tot aşa nu putea su
feri coconaşii, pe fudulaşii. pe cei ce nu prea munceau Pe unii ca aceştia.

54 Filaret Doboş, Simeon Florea Marian. Amintiri..., în Ţara Fagilor, anul I, 
nr. 5— 12, octombrie 1931 — mai 1932, p. 49—51.

55 D. Furtună. Două cuvinte despre S. FI. Marian, in Ion  Creangă, anul X II, 
nr. 11— 12, 1919. p. 1153.
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care umblau tot cu ch ila -n  tureatcă, obişnuia a-i numi cozi de câine. P e 
copiii sătenilor, ven iţi la liceu, îi lăuda în schimb, îi mângâia şi avea mare 
plăcere să le  scuture mere din grădina lui. Trecea pe stradă nebăgat în 
samă, ca orice preot modest, poate că mai modest şi mai neştiut decât 
alţii.

Duşmani nu prea avea, căci nu prea punea pret pe duşmănie şi pe 
lucrurile acestei lumi trecătoare.

Numai hăt, târziu, după ieşirea din şcoală, ne-am dat socoteală şi noi 
că părintele nostru Marian a fost cel mai de seamă profesor pe care 
l-am avu t..."î’5.

Reconstituind, pe baza cunoaşterii acţiunilor întreprinse, a faptelor 
săvârşite, a convingerilor şi sentimentelor împărtăşite, profilu l moral al 
profesorului patriot, al savantului luminat, nu numai că realizăm câteva 
secvenţe nodale ale dezvoltării conştiinţei de neam şi a le europenizării 
culturii naţionale de la sfârşitul secolului a l X lX -lea  şi începutul celui 
de al X X -lea , ci aflăm  şi cauzele pentru care preotul academician nu a 
reuşit să obţină distincţiile pe care le  merita.

Fiind privat de autorităţile imperiale de drepturile legitime, S. FI. 
Marian a făcut numeroase memorii către M inisterul Instrucţiunii şi Cul
telor, cerând stabilizarea sa în învăţământ şi acordarea gradaţiilor de ve 
chime, demersuri la care nu a căpătat, multă vreme, nici un răspuns.

După ani de insistente, la 20 mai 1893, profesorul sucevean a  primit, 
din partea conducerii liceului, adresa nr. 224, prin care era înştiinţat că 
M inisterul „nu aprobă stabilizarea în învăţământ şi gradul 1“ 56.

M ijloacele materiale lim itate premeditat de autorităţile Imperiului 
Austriac pentru a-1 aduce la ordine, cheltuielile neprevăzute şi altele, 
nu-i dădeau posibilitatea părintelui Marian, de multe ori, nici măcar 
să-şi poată achita la zi abonamenlele necesare informării cultural-ştiinţi- 
fice. Lui lacob Negruzzi îi expedia bani când şi când, pentru a-şi aco
peri restanţele la C onvorb iri literare. La fe l proceda şi cu alte periodice 
şi cotidiene. La sfârşitul lui 1890, Marian nu putuse achita costul abona
mentelor. la foaia literară bisericească Candela, pe mai mulţi ani. iar 
redacţia îl soma autoritar. Răspunzându-i, catihetul sucevean se dez
vinovăţea astfel : „Trecând în cei patru ani din urmă un şir în 
treg de boale şi neajunsuri asupra fam iliei mele, iar în anul trecut având 
chiar si un caz de moarte in fam ilie, căzui pe neaşteptate în datorii, ast
fe l că în timpul prezent îm i este absolut cu neputinţă de a solvi suma 
indicată din micul meu salar, doar s-o împrumut de la cineva pe camătă, 
ceea ce însă, înalt Prea Venerabilul Consistoriu, sper că nu va pretinde 
de la mine.

Cu toate acestea însă, nevrând a figura in conturile administrative 
ale Candelei ca un ind ivid  indiferent şi com prom iţător cauzei, care nu-şi 
aduce am inte ăe datoria sa, rog înaltu l Venerabilul Consistoriu să bine
voiască a mă înştiinţa : ori de n-ar fi dispus a prim i câte un exemplar 
din toate opurile mele în schimb pentru a-mi achita datoriile pentru 
Candela, care m i s-a trimis până acuma ?

56 Gr.-or. K. K. Obergymnasium, Suceava, nr. 224, manuscris inedit in limba 
germană, din 2? mai 1693, Fondul memorial-documcntar „S. FI. Marian*', Suceava, 
inv. nr. 103.
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în fine, rog Înalt Prea Venerabilul Consistoriu ca in v iitor şi anume, 
începând din I ianuarie 1091, să binevoiască a mă şterge din lista abo
naţilor Candelei, căci nu aş voi ca şi de acum înainte a figura între cei 
neplatnici. Prom ii insă ca îndată ce împrejurările materiale mi se vor 
îmbunătăţi, voi abona-o ia r"

Oferta lui Marian de a se achita cu operele sale etno-folclorice a fost 
refuzată.

iCandela a continuat să-i fie expediată împreună cu somaţiile de pla
tă, ce au culminat cu decretul guvernamental nr. 21.127, din 16 ianuarie
1896, prin care se ordona visteriei să reţină, din salariul catihetului M a 
rian, suma de 48 fl., iar printr-un alt decret i s-a mai poprit incă 84 co
roane , „cu 28 fl. sau 56 coroane mai mult decât aşi f i  avut în realitate 
de plată" contesta Marian.

După un lung şir de suferinţe, în urma a numeroase plângeri, abia 
la 21 decembrie 1894, părintele Simion Florea Marian a prim it o parte din 
drepturile ce i se cuveneau in mod iegal, de multă vreme : atestatul de 
profesor şi fixarea pe post.

Procedeele folosite de puterea imperială împotriva celor care stă
teau în calea politicii de omogenizare a populaţiei conglomeratului au
striac, după cum am constatat, erau variate, nuanţate şi subtile. Orga
nele statale îşi exercitau arareori brutal, direct, intenţiile ostile. De cele 
mai multe ori. cei vizaţi o simţeau indirect, mascat. Pe m ilitanţii ce nu-i 
puteau demoraliza printr-un şir lung de lovituri economice şi insinuări 
degradante în presa oficioasă, căuta să-i ademenească prin atribuirea 
unor titluri sau favoruri. Unii dintre reprezentanţii românilor au fost is
pitiţi cu acordarea unor demnităţi publice sau nobiliare, patrioţii adevă
raţi însă nu.

S. FI. Marian, cunoscând sinuozităţile politicii duplicitare ale im pe
riului Austriac, nu s-a lăsat ademenit, nu a uitat niciodată datoria sa de 
apărător al spiritualităţii române nici chiar atunci când a ajuns la limita 
de jos a existenţei sale, sau când era acuzai, pe nedrept, că pactizcază 
cu ocupantul austro-ungar.

Profesorul din fosta Cetale de Scaun a Moldovei a m ilitat constant 
pentru cultivarea limbii, culturii conaţionalilor săi. Eforturile pe această 
lin ie s-au făcut simţite nu numai prin conţinutul numeroaselor sale to
muri de sinteză, la tribuna Academ iei Române, sau din interiorul comi
siilor de acordare a prem iilor academice decernate de .4sociafia craioveană 
celor mai bune manuale şcolare din regat, ci şi in calitate de membru al 
Comisiei pentru cărţile didactice româneşti din Bucovina. în această 
ultimă situaţie .părintele Marian a sprijinit tipărirea a numeroase ma
nuale .sfidând piedicile economice şi politice ivite. El a fost, pentru 
şcoala română, un ardent apărător, ce a m ilitat din toate puterile spre 
a-i asigura suportul material, pentru ca fiii sătenilor să o frecventeze, 
pentru a-şi lămuri conaţionalii că şcoala este un important factor de 
educarea morală a şcolarilor de confesiune ortodoză,, ci. mai ales. pro- 
progres. o cale de redeşteptare şi conservare a conştiinţei m ioritice

57 S. Fl. Marian către Consistoriul Arhiepiscopal al Bucovinei, manuscris ine 
dit din 2 decembrie l'890, nr. 172.

s® Ibidem, 6 iunie 1$01, inv. nr. 178.
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Simion Fl. Marian nu a fost un catihet oarecare ce s-a ocupat de 
educarea morală a şcolarilor de confesiune ortodoxă, ci, mai ales, pro
fesor de etică, de istorie, de limbă şi literatură română, bine informat, 
care nu a lăsat să treacă nici o oră fără a face incursiuni în aceste im 
portante domenii cu mare pondere educaţională. Principala direcţie a 
efortu rilor sale a fost redeşteptarea conştiinţei populare şi transformarea 
ei în solidaritate naţională. Românii din Imperiul Auslriac, conştienti
zaţi prin intermediul isteriei şi a culturii străbune, au putut rezista, in 
m ajoritatea lor, procesului de deznaţionalizare.

Pionierul şcolii româneşti concepea procesul educaţional ca pe o 
activitate neîntreruptă, ce se putea realiza prin activitatea şcolară, extra- 
şcolară, cetăţeneasca, politică, ştiinţifică etc. Pentru profesorul S. Fl. 
Marian, supremul ţel edeuativ a fost formarea omului de omenie. Adesea, 
spunea discipolilor săi că „nu făţărnicia, nici îngâmfarea sau mândria îl 
iac pe om om de omenia şi văzut, ci modestia, sinceritatea, adevărul, 
dreptatea, purtarea şi faptele cele bune“ 5!1.

Autorităţile clericale greco-orientale, având in vedere calitatea de 
membru in cadrul consiliului distructual. ii porunceau în 1894, ca in „inte
resul viu pentru cauza culturală a poporului districtului, conştiincios să 
sprijin i afacerile şcolarilor din district, să promovezi interesele religioase 
ale şcolarilor greco-oriem ali şi să te străduieşi a realiza, spre binele ţării, 
ca copiii confesionarilor noştri numeroşi şi cu spor să cerceteze şcolile 
d is tric tu a le "r,n, acţiune pe care părintele Marian o infăptuia incă din 
1883, prin Şcoala românu, iar intre anii 1386— 1891. prin intermediul Re
vistei politice.

Neputând să-i zdruncine statornicile şi profundele convingeri, autori
tăţile imperiale au schimbat tactica. Mai întâi au acceptat să ocupe di
verse funcţii socio-culturale, şi, neavând încotro, chiar să-l avanseze.

După ce in 1894. l-au fixat pe post, in 1896 i-au atribu it titlu l de 
exarh cu brâu roşu ,in l$9ti l-cu  numit in Comisia pentru cenzurarea căr
ţilor didactice româneşti, in 1900. l-au avansat la rangul VI I I ,  iar cu un 
an înainte de a muri l-au hirotonit ca protoprezbiter.

'■9 S. Fl. Marian. Exorte, manuscris inedit, Biblioteca Academiei române, Bucu
reşti, inv. nr. 4080, p. 168.

60 Ducatul Bucovinei câtre S. Fl. Marian, adresă inedită in limba germană 
din 15 Martie 1887, Fondul Suceava, nr. 154.
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SIM ION FLOREA M AR IAN , PROFESSEUR AU GYM NASE Dlî SUCEAVA (I I I )

Rcsume

La premiere pârtie dc l’etude sur Simion Florea Marian, professeur au 
gymnase de Suceava, qui trăite de l'activite socio-politique, civiriue. journalistique, 
seientifique, părut ă Suceava, dans l ’Annuairc du Muscc departamental, voi. 
X II I  X IV , 19îi(i—1087, ps. -19—.30 ; la deuxieme, qui synthctise la lutte pour Iii 
roumanisation dc l’enseignemcnt dans Ic duclte de Bucovine, ful imprimee dans 
le tome X X I. 1091, ps. 458—491. et. la derni&re pârtie de la trilogie, qui met en 
6vidence, â l ’aide de manuserits inedits. les qualites du pasteur d’âmes et de 
l’auteur de manuels de l'ancienne cite princi&re de Moldavie. est imprime main- 
tenant, dans le pr6sent annuaire qui deşire metlrc en evidencc un trăit inconmi
îlc pedagogue Simion Florea Marian.

I.e renome ethnographe et folgloriste a Gtb. cn meme temps un trfcs distingue 
theologien. un bâtisseur d'âme et de pensees, un remarquable defenseur de la 
morale chretienne et de l'humanisme greco-latin. un vaillant serviteur des choses
ecrites et un tres avise auteur de manuels didactiques.

Pour le professeur Simion Florea Marian. Ie supreme but educatif a ete- la 
formation de l’liomme d ’honneur. Maintes fois îl disait â ses disciples que .,ni 
l'hypocrisie, ni ,1a vanite ou t’orgueil ne font pas l ’homme d ’lionneur, mais Ia 
modestie, la sincerite, la verile, la justice. son comportcment et les bonnes actions".



DOCUMENTE

O RANDUIALA AUSTRIACĂ DESPRE VAM A DIN ANUL 1836 
TIPĂR ITĂ  IN LIMBA ROMANA

GEORGE O STAFI-O ST

In rafturile bibliotecii Muzeului National al Bucovinei se găseşte, 
printre a lte cărţi vechi şi documente, un volum de 422 de pagini, tipărit 
la T ipografia  Peter şi Ioan Ekhart. Cernăuţi în anul 1836.

Acest volum se intitulează ..Rânduială despre vamă şi monopolu a 
statului*1 şi este tipărit în limba română cu caractere chirilice.

în introducerea pe care o semnează împăratul Ferdinand I se ex
plică necesitatea apariţiei acestei ..rânduieli“ datorită faptului că vamele 
interne ale imperiului nu-şi mai au rostul, iar asupra teritoriilor ce 
aparţin Imperiului Austriac trebuie să guverneze aceleaşi legi. Se expli- 
citează de asemenea modul de excrcitare a monopolurilor statului asupra 
sării, tutunului, prafului de puşcă şi salniterului. Legea vamală nouă 
are o tendinţă clară de înlăturare a cutumei şi diferenţelor de vămuire 
între provinciile imperiale, de la lege fiind exceptate totuşi Ungaria. 
Transilvania şi Dalmaţia,

Ferdinand I-ul, împărat din 1835, dă în primul an al domniei sale 
această lege la 11 iulie cu aplicare de la 1 aprilie anul următor, aceasta, 
expresie a iluminismului întârziat, era menită să alinieze legislaţia 
austriacă I3 occidentul avansat. Domnia sa se va sfârşi la 1848 in vacar
mul fluxurilor şi refluxurilor revolu ţiilor din imperiu.

Tendinţa expansiunii austriece în Europa era clară şi urmărea atât 
dobândirea de noi puncte strategice, cât şi acapararea de noi surse de 
m aterii prime şi pieţe de desfacere. Spre Ţările Române, Dunăre şi 
Marea Neagră se îndrepta Austria, cu acelaşi interes cu care şi Rusia 
viza Balcanii, amândouă mişcându-se aici pe un teritoriu aflat sub 
influenţa Imperiului Otoman.

In perioada în care este dată această „rânduială", în Moldova dom
nea, încă de la 15 aprilie 1834, Mihai, fiu l lui Grigoraş Sturdza şi al 
M arioarei Calimachi. Energic şi dornic de profit, acest „domn al Re
gulamentului Organic*, cum il numea lorga, face mult pentru racordarea 
la pulsul accelerat al Centrului european. Construieşte o şosea de la 
M ihăilen i la Focşani, care întrecea cu mult vechea Via Carolina. Des
chide porţile  oricărei emigraţii, întemeind târguri cu evrei veniţi îndeo
sebi din zona de cultură austriacă.

De ce a trebuit să reglementeze încă o dată stăpânirea de la Viena 
comcrţUl şi monopolul statului şi. mai ales, de ce această lege a fost 
tipărită şi in limba română ?
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Austria îşi dădea seama că dacă m ilitar îi este peste putinţă să îşi 
impună punctul de vedere in zonele lim itrofe, ca vector al progresului 
tehnic, ca element ce transportă, prin maşini mai performante şi mărfuri 
mai ieftine, civilizaţia de la vest către est, îi este mai lesne să contra
careze în Balcani influenţa rusească sau să concureze cu succes mărfu
rile engleze şi franceze pătrunse cu mai multă uşurinţă în Imperiul 
Otoman.

La 1834 tentativele româneşti de apărare a pieţei naţionale şi de 
separare a ei de acea otomană erau privite cu insatisfacţie de consulii 
A n g lie i şi Franţei. Austria protestase şi asupra modului cum erau trataţi 
sudiţii (străini stabiliţi în Ţările  Române posesori de paşaport consular), 
autorităţile române încercând susţinut a pune sub control activitatea 
economică a supuşilor străini. Austria poseda —  după relatările diplo
matului francez Duclos —  numai în Moldova, circa 11 000 de supuşi 
şi totodată mari interese economice *.

După restabilirea consulatelor suspendate în timpul ocupaţiei ţariste, 
Valemberg transformă misiunea de reorganizare a lor într-o instanţă 
administrativă cu mari atribuţii in Moldova. Poseda astfel funcţionari 
numeroşi, 16 caporali pentru executarea ordonanţelor şi a hotărârilor 
judecătoreşti, precum şi un hotel dintre cele mai frumoase şi bine 
situate din Iaşi. Puterea habsburgică, după acelaşi diplomat francez, era 
cu deosebire interesată in menţinerea priv ileg iilor economice în Prin 
cipate deoarece plasa aici produsele saie manufacturate şi procura la 
preţuri convenabile materiile prime care alimentau stabilimentele ei. 
Acest avantaj putea desigur să încetcze dacă M oldova însăşi ar fabrica. 
Consulul Valemberg avea instrucţiuni de a împiedica afirm area oricărei 
industrii româneşti. Sprijinea de aceea in iţiativele economice ale supu
şilor habsburgi, iar pentru a descuraja activitatea altora oferea bani 
spre a renunţa la întemeierea d t stabilimente industria le2.

In Moldova, unde concomitent cu retragerea ruşilor, se înregistrase 
un mare aflux de străini, măsurile ce vizau activitatea economică a 
acestora erau mai numeroase. Se remarcă astfel tendinţa de asimilai’e 
a sudiţilor cu pământenii in raporturile cu autorităţile de stat. Comerţul 
Moldoyei era prioritar cu Austria iar navigaţia pe Dunăre era aproape 
integral efectuată de companii austriece, pe fluviu moldovenii exportând 
lemn şi minereuri.

P riv ileg iu l acordat de Austria unui întreprinzător englez apoi unei 
companii vieneze făcea să apară din 1834 întâiul vapor sub steag împă
rătesc, „A rgos“ . Casa Puth— Geym uller făcea să circule in 1837 vase între 
Pojan şi Galaţi. La 1835 contele Szechenyi, care visa la o Dunăre un
gurească, veni la Bucureşti ca să se înţeleagă cu Domnul asupra lucră
rilor de făcut la Porţile de Fier. Cinci ani mai târziu, Austria şi Rusia 
se înţelegeau pentru libertatea de plutire pe fluviu şi încă din 1838 
exista şi o înţelegere anglo-austriaeă. Casa de Bancă Wodianer din Viena 
va avea apoi navigaţia dunăreană, la 1853 timpul parcursului fiind 
redus deja la jumătate.

1 N. lorga, Istoria com erfului românesc, Bucureşti, 1033.
- Hurmuzaki, XVI I ,  p. 420.
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Nu este de m irare că în legea vamlâ la care ne referim  aproape
o treime din capitole se referă la vămuirea pe fluvii, râuri şi la ţărmul
mării, deşi, am mai spus, ea nu se aplică în Dalmaţia, singurul loc unde 
imperiul stăpâneşte o zonă mai întinsă de litoral. Ea este menită deci să 
dinamizeze schimburile economice riverane la ţărmul croat, pe Dunăre 
şi la Marea Neagră.

înainte încă de i 012, ardelenii obişnuiau să cumpere lemn de elădîre
şi de corăbii în Moldova pentru a-1 cobori pe pîute până la  Galaţi ba
chiar a-1 duce până la Constantinopol în tovărăşia vreunui turc. După 
anexarea Basarabiei, turcii opriră complet exportul. încercarea ardele
nilor de a amesteca puţin lemn bucovinean şi ardelean ca să înşele 
asupra originii intreguiui transport, nu izbuti, controlul făcându-se foarte 
de aproape la Galaţi. Totuşi, agentul din Iaşi viza punerea în valoare 
a lemnului din provinciile Chesaro-Crăieşti vecine şi un mare export 
până la Veneţia şi Triest.

Pentru lucrările de navigabilitate ale Prutului şi Şiretului în vederea 
coborârii lemnului, cărbunelui şi minereurilor, domnul Moldovei. Mihai 
Sturdza, încearcă să capete sprijinul financiar al Băncii vieneze Sina.

încercările de reform are şi modernizare a activităţilor economice 
în Moldova şi, în general, in Principate, erau priv ite cu antipatie de 
Austria. Ea dorea o totală aservire economică, atâta timp cât anexarea 
nu se putea înfăptui. în epoca elaborării Regulamentului Organic, Kisse- 
le f f vede foarte bine această situaţie : „Austria e foarte departe de a 
aplauda binefacerile unei reform e care trebuia să stabilească la popu
laţiile moldo-vlahe supuse dominaţiei sale comparaţii foarte dezavan
tajoase pentru administraţia ei. Ea poate şi nu trebuie să vadă cu indi
ferenţă emanciparea comercială şi înlesnirile politice a le unei naţii ale 
cărei relaţii sunt aşa de fireşti, aşa de intime şi aşa de continue cu 
provinciile ei de graniţă. Ea vede că m otivele care sileau odată pe 
ţăranul muntean să caute prin em igrare adăpost şi odihnă la vecini 
nu vor mai fiinţa. Se teme chiar ca o mai mare sumă de avantagii 
politice şi comerciale să nu atragă in Muntenia şi Moldova o parte din 
locuitorii Ardealului şi Bucovinei"

Epoca la care apare această „Rânduială despre vamă“ este cea în 
care elementul: german ia locul în comerţ şi industrie elementelor orien1- 
tale. N icolae Şuţu scrie la 1049 despre infiltrarea aceasta care dura de 
circa 10 ani : ,.Un mare număr de germani, cea mai mare parte originari 
din statele austriece, au format în Moldova aşezăminte industriale sau 
case prin oraşe. în florirea întreprinderilor, scutirea de tot felul de dări, 
înlesnirea traiului vie ţii şi apropierea relaţiilor culturale cu Austria 
contribuie a-i atrage în Moldova unde se dedau comerţului şi meseriilor. 
Negustorii cei mai mulţi şi mai bine cotaţi sunt nemţii, cei mai dibaci 
lăcătuşi şi stoleri sunt tot ei. Nemţii întrec pe meşterii evrei pentru că 
fac lucrul mai cu băgare de seamă, ei Tug de specialităţi mici pentru 
care evreii au o mare aplicare şi in genere ei nu locuiesc decât prin 
oraş, afară numai dacă au moşii in posesie ori dacă dirijează vre-o

N. lorga, op. cil.
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maşină. In daravelele lor sunt cinstiţi şi sunt vestiţi în mai multe feluri 
de industrie11

Pe aceşti străini intraţi atunci in ţară, de a ltfe l asimilaţi dupâ a doua 
generaţie, s-a bazat mult. şi trecerea la România modernă de după 1877.

în introducerea legii semnată de împărat. Viena justifică necesitatea 
ei astfel : „însărcinatele daune, adecă păgubiri, ce să nasc de acolo, că 
în ţările împărăţiei Noastre cele trase la legătură de vamă ceea de 
obşte, dupâ ce s-au desrădicat liniile vămii cele la mijloc, care le despăr
ţea mai nainte una 3e alta, exastirisesc fe liu rite una cu alta nu potrivite 
pravile şi propisuri despre trebele de vamă şi despre monopoluri a 
statului de sarea, tiutiunu, prafu de puşcă şi salniter, care pravile şi 
propisuri cu cea mai mare parte nu să potrivesc cu îm prejurările cele de 
acuma, şi cu trebuinţele cele intimeiate pe eale, au făcut de nevoie ca 
să să sloboadă o noao in părţile sale una cu alta legată şi potrivită pravila 
despre aceste ramuri a dăjduirii inderecte adecă nestatornice. Socotind 
aceste păgubiri şi având scoposul, de a aduce hotărârile legiuirii despre 
nestatornică dăjduirea intru o conglâsuire cu prinţipiile dreptăţii de a 
apăra cu toată vărtutea pe credincioşii podaniii Noastre îm proliva sa
mavolniciei şi îm potriva necuviincioasei tractarisi. eară împreună cu 
acele de siguripsi şi o ocrotire cu sporiu pentru industrie pământească 
şi pentru visterie statului, am hotărât a introduce această rânduială de 
vamă şi de monopolul a statului, cercetânduo mainaintea cu mare cum
pănire. ca o pravilă obşteşte îndatoritoare, în împărăţia noastră afară 
de Ungaria, Transilvania sau Ardealul şi afară de Dalmaţia.

Noi poroncim dară ca pravila aceasta cu ziua întâia a lui A prilie  
1836 să între în lucrarea. începând de la vedeaua aceasta, toate pravilele 
şi propisurile despre părţile legiu irii, dc care tractariseşte aceasta pravila, 
iară mai ales obştească rânduială de vamă din 2. Genarie 1788 pentru 
ţările, la care ia sau introdus, rânduiala de vamă din 14. August 1786 pen
tru Tirolu şi Foralberg, pravila din 22. Dekem vrie 1803, pentru Kraie 
Lombardo-Veneţiană cum şi dăusăbitele patenturi şi pravile despre po
menitele monopoluri a statului, împreună cu toate mai apoi urmate 
schimbări, depliniri şi lîămuriri rămân răsuflate întracest chip ca Ici 
toate tractarisiri de slujbă care se vor face după trecerea z ile i treizăci 
şi una a lui M artie 1836. cum şi la toate transportuiri de marfe, asupra 
cărora să va face declaraţie de marfe, după trecerea vadelei aceste să se 
urmeze după pravila aciasta. Fiind declaraţie de marfe făcută înaintea 
de zi întâia a lui A p rilie  1836 şi implinindu-să lâ aceia tocmelile trac- 
tarisirii de vamă, după propisuri ce au exastirisit pe la vremea aceia 
când sau făcut declaraţie, apoi o prefacere sau deplinirea a declaraţiei 
de marfe mai in urmă după pravila cea noao, sau îm p lin irea tocmelilor, 
ce nu le orânduia propisuri de mai naintea, nare să să ceară.

Iară de împrotivă rămân în puterea lor şi la viitorim e :
1) Tarifă de vamă şi hotărârile ce au să se păzească la metahiri- 

sirea aşezărilor de vamă.
2) Ta rilile  de preţuri al obiceiurilor de monopoluri, cum şi orân- 

duielile despre cuprinsul. întru care se împlinesc driturii cele cu deo-

5 Boicu Leonid, Austria şi Principatele Romane în vremea războiului Crim eii 
(1853— 1856), Bucureşti, Ed: Academiei, 1972.
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săbire păstrate pentru statul şi despre chipul administraţiei a venitu
rilor de visterie statului, ce sunt întimeiate pe aceste deosăbite drituri.

3) Propisuri. ce exastirisesc despre alişverişul între Ungaria şi Tran
silvania, despre o parte, şi în tre celelalte staturii Noastre despre altă 
parte, aşijderea despre cătrăolaltnicâ trecerea producturilor a le amân- 
duror părţii de staturi prin cele dipe urmă la tară străină, sau înapoi 
la tănutul de vamă, maideparte despre alişverişul între ţările, pentru 
care pravila aceasta capătă puterea ei şi în tre Dalmaţie. Totuşi tracta- 
risirea sau proţedura cu vamă la d irigătoriile de vamă pentru marfele 
cele ce es la Ungaria, Transilvania sau Dalmaţia, sau cele ce vin dintru 
aceste ţări la celelalte staturi, au să urmeze după aceasta pravila. A ş ij
derea au să să metăhirisască regulele aceştii pravile despre dovedirea 
prim irii, purcederii sau vămuirii în staturi acele, întru care ia capătă 
puterea ei, la obiecturi cele aduse din Ungaria, Transilvania sau Dal
maţia.

4) Propisuri despre ofiţialnică. sau de cătră schivem isitori sau meş
terii însuşi pusă însărcinare marfelor.

5) Hotărârile legiuite, a cărora neschimbată păzirea sau păstrat 
însuş cu pravila aceasta.

Pentru ovştească povăţuirea şi pentru depărtarea îndoielilor să vor 
însămna mai apriat cu osăvitele publicaţii, acele propisuri care şi după 
introducerea aceştii pravile au rămas în puterea lor.

Datusau în împărătească Capitală şi Rezidenţie Noastră Viana în 
zi unsprezece a lunei lui Iu lie în anul dela naşterea Domnului Hristos
o m ie opt sute triizăci şi cinci, iară al împărăţiei noastre în anul întâi.

Ferdinand I"

Lucrarea are unsprezece capitole cu mai multe (de la două la cinci) 
„inchieturi“ fiecare, cu puncte şi subpuncte, riguros alcătuite cu o pro
legomenă clară şi lesne de urmat. Ea are o importanţă deosebită pentru 
noi, deoarece este redactată şi tipărită în limba română, fapt ce denotă 
atât prezenţa în aparatul de stat austriac a vorbitorilor de română, cât 
şi interesul care se acordă în folosirea actului la schimburile comerciale 
cu provinciile româneşti.

Citită cu deamănuntul, lucrarea stârneşte interesul şi deliciul lingvis
tului, care descoperă in ea o limbă română în plină transformare, un 
joc pitoresc între arhaisme şi neologisme de toate obârşiile. De la ter
meni .luaţi ad lileram  din germană şi greacă, la cuvinte turceşti şi 
slave intrate mai demult în limbă, şi până la cuvinte care sună româ
neşte dar au amprenta clară a Şcolii Ardelene, de ai cărei misionari 
Bucovina (cerc al Galiţiei la 1835) nu ducea deloc lipsă. Unele cuvinte, 
propoziţii, fraze, par a  fi redactate acum, atât de curajoşi şi, de ce nu, 
vizionari au fost creatorii şi prelucrătorii de neologisme de pe lângă 
tipografia fraţilor Ekhart. Caracterul concis a l lucrării —  prin natura ei 
de act legislativ —  o face uşor lizibilă şi complet inteligibilă. Deseori 
în scrierea chirilică apar caractere latine, înlocuind perfect litera ce 
ilustrează acelaşi sunet.

Lucrarea se încheie cu un „Registru” alfabetic de 86 de pagini, 
un adevărat dicţionar explicativ al termenilor juridici şi specifici fo lo
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si ţi în lege. Acest registru poate servi oricărui pasionat de limba ro
mână veche, de evoluţia şi dispariţia sau apariţia unor termeni.

Nu în ultimul, rând, prin interdicţiile şi prevederile sale, lucrarea 
se poate constitui într-un veritabil barometru a l moravurilor vrem ii 
(cele ce au tangenţă cu comerţul, contrabanda sau achitarea datoriilor 
faţă de autorităţi), prin caracterul ei exhaustiv de preîntâmpinare a 
ilegalităţilor, ea prezentând de fapt cam ce infracţiuni erau predilecte 
la momentul respectiv pe o arie atât de vastă şi pestriţă, de la graniţa 
franceză până la gurile Dunării şi din Galiţia la Triest.

Recomandăm parcurgerea lucrării, ea putând f i  găsită la biblioteca 
muzeului, secţiunea carte veche, la numărul de inventar 643.

EINE OSTERREICHISCHE ZOLLGESETZ VON 1836 IN  ROM ANISCH
GEDRUCKT

Zusammenf&şung

In der obigen Rezension ist em Zollgesetz von 1830 kurz dargestellt, dass 
in mehreren Provinzen das Habsburgischen Kaiseneiclis, zwischen denen auch 
Bukowina angewand wurde. Es wird erfirtet die Opportunităt dieses Gesetzes zur 
Zeit des spSten [lluminismus. im politischen Kontext Zentral-und-Sfld-Ost Euro- 
pas, Dieses Werk wurde in Cernowitz gedruckt. Es sind ihre juristischen ges- 
chichtlichen und linstischen Wertigkeiten dargestellt.
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DOCUMENTE INEDITE DIN ARHIVA PERSONALA 
A ISTORICULUI ION NISTOR

O LG A ŞTE FA N O VIC I

Personalitate marcantă a v ieţii culturale şi politice româneşti, isto
ricul Ion Nistor, de la naşterea căruia s-au împlinit anul acesta 120 de 
ani, a desfăşurat o intensă activitate în diverse domenii, remarcându-se 
prin valoroasa sa operă istorică, „care aduce contribuţii fundamentale în 
cunoaşterea anumitor aspecte mai puţin cercetate ale evoluţiei socie
tăţii româneşti şi mai ales ale istoriei românilor din Bucovina în timpul 
dominaţiei habsburgice11 *. Eforturile sale depuse pe tărâmul cercetării 
in acest domeniu s-a concretizat prin realizarea a peste 300 de studii, 
articole şi lucrări de sinteză.

Despre Ion Nistor se poate afirma că a fost şi un mare om politic 
al vremii, prin importantele funcţii deţinute în Parlamentul României 
Mari, ca şi în guvernele care au condus destinele ţării în perioada 
interbelică -

Din preocupările esenţiale ale istoricului a făcut parte şi activi
tatea didactică, acesta fiind profesor la d iferite licee din Suceava, 
Cernăuţi şi Iaşi, profesor la Universităţile din Cernăuţi şi Bucureşti. 
La 24 octombrie 1920, în calitate de rector, inaugura Universitatea ro
mânească din Cernăuţi

Aspecte inedite ilustrând diversele preocupări ale lui Ion Nistor 
în cursul timpului se desprind din studierea unor documente (scrisori, 
adrese, acte personale, hotărâri ş.a.), multe dintre ele purtând semnătura 
unor figuri distinse ale culturii româneşti, cu care istoricul a avut legă
turi în anumite domenii Aceste materiale au putut fi cercetate prin 
amabilitatea fiicei istoricului, OHea Nistor Apostolescu şi a fam iliei 
nepoatei sale, care, le-au pus la dispoziţia Muzeului Naţional al Buco-

1 Mihai Iacobescu. Ion I. Nistor, în Suceava, IV, 1907, p. 270.
2 Prin decretul regal din 18 decembrie 1918, Ion Nistor a fost numit ministru 

secretar de slat fâră portofoliu în guvernul I. I. C. Brătianu. Devine apoi mi
nistru în diverse domenii, în guvernele prezidate de Artur Văitoianu, Al. Vaida 
Voevod. A l. Averescu, I. I. C. Brătianu, Barbu Ştirbei. Vintilă Brătianu, I. G. 
Duca. Gh. Tătăi eseu, fiind şeful Part idului Democrat al Unirii, care tn 1923 a 
fuzionat cu Partidul Naţional Liberal.

1 Şedinţa solemnă s-a desfăşurat în prezenţa fam iliei regelui Ferdinand, in 
Sala de marmură a Palatului mitropolitan din Cernăuţi (cf. Ion Nistor. Istoria 
Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. X X ).

• Prinţi e aceste personalităţi se aflau miniştrii 1. G. Duca, S. Mehedinţi. 
D. Georgescu, scriitorii Mihail Sadovennu, E. Lovinescu, T. Balan ş.a.
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vinei în anul 1993, cu ocazia organizării expoziţiei din cadrul „Casei- 
muzeu Ion 'N is to r" in localitatea Vicovul de Sus. în  această localitate 
a văzut lumina zilei in urmă cu 120 de ani cel despre care istoricul 
A l. Zub afirm a că „ e  produsul acelei Moldove, care după spusa lui 
Pârvan ne-a dat de secole atâţia cărturari de seamă de la vechii ana
lişti, la Cantemir. de la Kogălniceanu la Xenopol, de la lorga până la 
noile serii de ostenitori întru cunoaşterea trecutului românesc".

In continuare prezentăm conţinutul acestor documente inedite, adu
când totodată un omagiu memoriei marelui cărturar.

1

Iassy, 23 Juillet 1917 
Ministerul 

Instrucţiunii şi Cultelor

L e  m inistre de l ’ induction publique de Roumanie envoie en mission 
scientifique, en France, Mr. I. Nistor, professeur universitaire et membre 
de l ’Acadcm ie Roumaine et prie les autorites franqaises de bien vouloir 
lui preter tout leur concours.

Ministre,
I. G. Duca

Le M inistre Royal des A ffa ires  Etrangeres de Roumanie legalise la 
signature ci-dessus de Mr. I. G. Duca, M inistre de l ’Instruction et des 
Cultes *>.

Bucarest, le 24 Juillet 1917, 
le Ministre par delegation 

I. Trandafiru

2

18 octombrie 1819 
Ministrul 

Instrucţiunii şi Cultelor

Am  onoarea a vă face cunoscut că, potrivit art. 106 din legea 
şcoalelor pregătitoare şi sem inarelor normale, Ministerul vă deleagă ca

5 Ministrul Instrucţiunii Publice din România Irim ite în misiune ştiinţifică, 
în Franţa, pe domnul Ion Nistor, profesor universitar şi membru al Academiei 
Române şi roagă autorităţile franceze să binevoiescă a-i acorda tot concursul.

Ministru,
I. G. Duca

Ministerul Regal al Afacerilor Străine din România legalizează semnătura 
de jos a domnului I. G. Duca, ministrul instrucţiunii şi cultelor.

Bucureşti, 24 iulie 1917 
Ministru cu delegaţie,

I. Trandafiru

435

I



profesor de istorie la seminarul normal superior din Iaşi, cu începere 
de la 15 octombrie a.c. până la ocuparea catedrei de către titu lar0.

Ministru,
S. Mehedinţi

3

Domnule Profesor,

Am  onoarea a vă înainta alăturat, pe lângă’ aceasta, adresa Minis
terului de Culte sub nr. 76229 a.c. prin care vi se aduce la cunoştinţă 
că sunteţi numit pe ziua de 15 octombrie a.c. profesor suplinitor la 
catedra vacantă de Istoria Românilor de la această facultate.

Totodată, vă rugăm, Domnule Profesor să binevoiţi a examina pe 
studenţii înscrişi la examenul de Istoria Românilor pentru sesiunea din 
octombrie a.c. indicându-ne ziua şi ora ţinerii examenului.

Decan,
Ilie  Bărbulescu

4
23 octombrie 1918 

Ministerul 
Instrucţiunii şi Cultelor

Domnule Profesor®

Ministerul, în conform itate cu art. 79 din legea învăţământului 
secundar şi superior şi bazat pe avizul favorabil al Cons. Facultăţii de 
Filosof ie şi litere din Iaşi, are onoare a vă face cunoscut că vă numeşte 
pe ziua de 15 oct. a.c. profesor suplinitor la catedra vacantă de Istoria 
României.

Ministru, 
Gheorghe Lazăr

5
Proşedenţia Consiliului de Miniştri

31 decembrie 1919

n Ion Nisior se aflu din primăvara anului 191(1 la Chişinău, de unde venea 
adesea la Iaşi, unde a fost numit mai întâi profesor de istorie la Seminarul 
Normal-Superior, iar apoi profesor superior la catedra de Istoria românilor din 
cadrul Universităţii ieşene (vezi Ion Nistor. volum îngrijit de Al. Zub la îm pli
nirea a trei decenii de la moartea istoricului şi omului de stal. Cu tabel cro- 
.nologic, bibliografie şi indice de Mihai Ştefan Ceauşu, Iaşi, 1993, p. 15).

7 Este vorba despre numirea Iul Ion Nistor la Facultatea de litere şi tilosofie 
din cadrul Universităţii din Iaşi.

* Ministerul Instrucţiunii şi C 'iKelor confirma, în urma avizului Consiliului 
Facultăţii de litere şi filosofie din Iaşi, numirea lui Ion Nistor la acea instituţie.
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Domnule M in istru9,

Din ordinul Domnului Prim  Ministru avem onoare a vă ruga să 
binevoiţi a lua parte la solemnitatea investirii înalt Prea Sfinţiei Sale 
M itropolitul Primat al României, ce va avea loc mâine 1 ianuarie 1920 
in sala Tronului la ora 12 din zi, conform programei alăturate. Ţinuta : 
frac, cravată şi mănuşi albe, decoraţiuni în forma regulamentară (M arele 
Cruci cu Cordon).

Secretar, 
M. Vlachid

6

IN V IT A Ţ IU N E

Din înaltul Ordin al M. S. Regelui, Mareşalul Curtei este Însărcinat 
a aduce la cunoştinţă Domnului I. Nistor, fost ministru, că este invitat 
a lua parte la ceremonia religioasă pentru slăvirea Marelui Voievod al 
neamului nostru, Ştefan cel Mare, care se va oficia in prezenţa M.M.L.L. 
Regelui şi Reginei in ziua de duminică 16 mai 1920, la Monastirea 
Putna, unde va urma un prasnic de pomenire.

Mareşalul Curţii Regale, 
Henry Catargi

7

Bucureşti, 20 aprilie 1921, 
Ministerul A facerilor Străine

Domnule Rector,

Referindu-mă la cererea Domniei Voastre înregistrată no. 13844 
din 18 aprilie 1921, am onoarea a vă face cunoscut că, in urma propu
nerii mele, M.S. Regele a binevoit a vă autoriza, potrivit art. 2 al. I II  
din Constituţiune, să purtaţi însemnele de Mare O fiţer al Ordinului 
„S f. Sava“ ce vi s-a conferit de M.S. Regele Şerbilor.

Comun icându-vă cele de mai sus, am onoarea a vă trim ite aci-ală- 
turat, cuvenitul brevet de autorizare, precum şi brevetul original al 
zisului ordin.

Ministru,
D. Georgescu

Domniei Sale Domnului I. Nistor,
Rectorul Universităţii din Cernăuţi.

9 Cu doua zile înainte, la 29 decembrie 1919, Ion Nistor, ministru de stat, 
prezentase in şedinţa Corpurilor Legiuitoare proiectul legii pentru ratificarea de 
către Parlament a Actului Unirii de la 28 noiembrie 1918.
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8

Cernăuţi, 1& ianuarie 1926

Domnule Ministru w,

M embrii Asociaţiunii învăţătorilor din regiunea Moldova de Sus 
întruniţi în adunare generală la 2» decembrie 1925, luând cu deosebită 
satisfacţie cunoştinţă de mărinimosul dvs-tră sprijin acordai obţinerii 
nanei parcele pentru ridicarea unui cămin al învăţătorilor vă exprimă 
cele mai siincere mulţumiri şi vă asigură de cea mai înaltă stimă şi 
consideraţiune.

Preşedinte,
N. Simionovici

• 9

26 februarie 1927 
Ministerul Cultelor şi A rle lo r

Domnule n,

A vem  onoare a vă incunoştâinţâ, că in urma recomandării Sfintei 
M itropolii a Bucovinei, prin adresa nr. 512/926 şi a propunerii noastre,. 
Majestatea Sa Regele, prin înaltul Decret Regal nr. 4077/928, a binevoit 
a vă conferi medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică’1, cl. I-a, drept 
care se alătură brevetului respectiv, ce vă dă dreptul a purta această 
distincţiune.

Ministru,
indescifrabil.

10

Cernăuţi, 3 martie 1927 
Arhiepicopul şi M itropolitul ortodox 

al Bucovinei

Domnule Ministru,

Majestatea Sa Regele, primind demisiunea Cabinetului prezidat dc 
Domnul Barbu Ştirbei şi însărcinând pe subscrisul cu formarea noului 
Minister, a binevoit, prin Decretul no. 2129 din 22 iunie a.c. să vă 
încredinţeze Departamentul Lucrărilor Publice.

Subscrisul, are onoarea de a vă aduce la cunoştinţă această înaltă 
dispoziţiune.

Secretar General, 
M. Vlachide

,(: In calitate do ministru Ia Ministerul Muncii, Sănâtălii şi Ocrotirilor Sociaie. 
Ion Nistor a dispus construirea unor cămine pentru ucenini, învăţători, edificii 
pentru casele de asigurări, dispensare, extinderea unor spitale ş.a. (vezi Ion Nistor, 
op. c i i , p. X X II).

"  M edilin i-a fost conferită prin decretul semnat de regele Ferdinand la
22 decembrie 1926, ministrul cultelor şi artelor care a semnat documentul fiind 
V. Gold'ş. Distincţia era acordată profesorului T. Nistor pentru servicii deosebite 
aduse în slujba bisericii. ‘ ' '
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11

Bucureşti, 23 iunie 1927 
Preşedenţia Consiliului de Miniştri 

nr. 4506

Domnul meu,

Majestatea Sa Regele, primind demisiunea Cabinetului prezidat de 
Barbu Ştirbei şi însărcinând pe subscrisul cu form area noului Minister, 
a binevoit, prin Decretul no. 2129 din 22 iunie a.c. să vă încredinţeze 
Departamentul Lucrărilor Publice 12.

Subscrisul, .are onoarea de a vă aduce la cunoştinţă această înaltă 
dispoziţiune.

Secretar General, 
M. Vlachide

12

Cernăuţi, 13 septembrie 1928 

Mult venerate D-le Ministru şi Profesor,

Cu ocazia transmiterii câtorva din ultimele mele lucrări ca omagiu 
către dvs. îmi perm it a vă comunica o mică descoperire ce vă va 
cuprinde desigur plăcut căci priveşte persoana dvs. eminentă şi pe care
o datoresc cercetărilor mele asidue de intelectual studios şi stăpânit 
de dorul de a cerceta orice documente vechi (ce m-a -făcut să şi creez 
unele opere literare) dar şi unele întâmplări fericite.

Această întâmplare fericită a fost aceea care m-a făcut să descopăr 
incindental, cu ocazia unui proces pentru nişte hârtie maculatură să 
descopăr zic că simpaticul şi vechiul meu editor şi librar S. Rauch 
a găsit printre hârtiile vechi de maculatură a prăvăliei lui de librar şi 
anticar o „Qualifications-^Tabelle“ a d-lui prof. I. N istor din 31 ianua
rie 1908.

Abia eu am ştiut a aprecia im edial valoarea acestui vechi docu
ment ce vă priveşte şi în care este redată distinsa dvs. personalitate în 
contururi atât de orecise şi admirabile, încă din acele timpuri, încât 
nu mă pot reţine de-a nu reda aci mai jos partea cea mai interesantă 
a acestui act în care sunteţi caracterizat dvs. intelectualul şi profesorul 
de atunci : „D er bittsteller ist ein sehr begabter lehrer der auf seine 
Fortbildung bedacht und literarisch tătig ist. F,r grundet seinen Un- 
lerricht so weit auf die Anschaung, weiss die schuller zum Mitdenken 
anzuregen erzielt sehr gute Erfolge und talt tadellos Disziplin. Die 
Beurteilung und 8ahandlung der Schuller ist strenge aber gerecht und

’ • Dup3 demisia lui Barbu Ştirbei în iunie 1927, guvernul a fost prezidat 
pentru scurt timp de I I. C. Brătianu. Ion Nistor primind conducerea Ministe
rului Lucrărilor Publice. După dispariţie d'n viaţă a lui I. I. C. Brătianu, 
preşedenţia Partidului Naţional Liberal şi a guvernului a fost preluată "de Vjn- 
tilă I. C Brătianu.
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wohlwollend. Seinen D ienal versieftt er uberhaupt punklicht und ge- 
wissenhaft. sein Verhalten im  Lehrkorper und ansserhalb der Schulle 
ist vollkommen korekt“ ..

Văzând marile Dvs. calităţi sufleteşti şi profesionale incă din acest 
vechi document, îm i explic uşor manifestarea cunoscută a geniului 
Dvs.creator pe tărâmul istoriei şi a Vieţii ştiinţifice şi politice con
temporane.

Acest act ce m-a făcut să pătrund intr-o clipă evoluţia şi marile 
Dvs. însuşiri ca profesor şi cărturar, tocmai acum în momentul când 
studiez „V iaţa  oamenilor m ari“ de Thomas Carlyle (,,Eroii“ ) m-a deter
m inat să vă atrag atenţia asupra lui, cu toate că n-am avut încă onoarea 
de a vă cunoaşte personal.

Documentul se găseşte actualmente în posesiunea d-lui S. Rauch. 
librar, str. Regina Maria.

Sper, Excelenţă, că v-am  făcut un mic serviciu şi vă va interesa 
regăsirea acestei rătăcite hârtii documentare şi vă rog să prim iţi tot
odată expresia distinsei consideraţii ce v-o port.

Louis Hasknecht13.

53

Prim ăria oraşului Târgu Săcuiesc 
No. 3695/1928

Domnule Ministru !

Având în vedere lupta înverşunată dusă de D-voastră pentru înde
plinirea idealului naţional şi grija  pentru prosperarea şi consolidarea 
acestei ţări, subsemnatul, ca fiu credincios al Bucovinei, ţin de a mea 
sfântă datorie ca în calitatea mea de primul Prim ar Român în oraşul 
Târgul Săcuiesc, ca principala stradă din acest oraş să poarte falnicul 
nume de dr. Iancu Nistor.

Prim iţi, vă rog, Domnule Ministru, expresiunea deosebitei mele
stime.

Primarul Oraşului Târgul Săcuiesc, 
Comeliu Hostari

Obiect : Schimbarea numirii stradei principale din Alexandru in 
Dr. Iancu Nistor.

Domnul Prim ar aduce la cunoştinţa Delegaţiunii Permanenţe că 
strada „A lexandru '' fiind un nume obişnuit, ar fi de dorit a se schimba 
într-o numire cu numele de bărbaţi, cari luptă pentru prosperarea şi 
consolidarea acestei Ţări şi al căror nume este bine cunoscut înaintea 
lumei.

13 Louis Hasknecht era avocat, din Cernăuţi, făcând traduceri autorizate din 
Iftnba germană in limba română.
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DECI SIE

Delegaţiunea Permanentă, având în vedere serviciile reale depuse 
in interesul Ţării, a d-lui Ministru al Lucrărilor Publice, cu unanimitate 
de voturi decide să schimbe numirea stradei „A lexandru " in acea de 
Dr. Iancu Nistor.

Primarul Oraşului Târgul Săcuiesfc.
Corneliu Hostari

D-salc. Domnului Ministru, Dr. Iancu Nistor. Bucureşti.
14

Ministerul Instrucţiunii 
Direcţiunea Statisticii Generale 

a învăţământului. Statelor Personale 
şi Arh ivelor

S T A T  PE RSO N AL

D-l Ion I. Nistor,
prof. fii., sec. Ist. Românilor la fac. de filosof, şi litere.
Starea Civilă.
Numele de botez : Ion I.
Numele de fam ilie : Nistor.
Data naşterii : anul 1876, luna august, ziua 4.
Locul naşterii : comuna Vicovul de Sus, judeţul Rădăuţi.
Naţionalitatea : română, religia ort. or.
Data căsătoriei : 4 iulie 1904
Numărul ?i numele copiilor in viaţă . o fată Oltea, majoră şi Căsă

torită.
Studiile : Liceul clasic Rădăuţi, 1889— 1897, bacalaureat 23 iunie

1897, examenul de capacitate în istorie şi geografie 16 iunie 1903. Studii 
universitate in Cernăuţi, Viena, Miinchen şi Bucureşti. Doctoratul la
22 martie 1909 in Viena. Examenul de abilitare ca docent în iunie 1911. 
Docent privat 1911— 1912.

2) Abilitat docent : no. . . . $i data iunie 1911 ordinului de abilitare : 
soecialitatea in care a fost abilitat : Ist. sudesteuropeană. facultatea de 
litere din Viena, drepturile in baza cărora a fost abilitat docent : doctorat 
în 22 martie 1009. examenul de abilitare iunie 1911 şi lucrarea Sistemul 
vamal al Moldovei, 1911.

5> Profesor agregat : decretul imperial no. 400331 din 29 aug. 1912 
şi ordinul no. 40331 din 29 august 1912. data numirii : anul 1912, luna 
octombrie, ziua I. Drepturile în baza cărora a fost numit agregat de fi
nitiv. abilitatea ca docent, catedra sudesteuropeană. facultatea de filos. 
şi litere, propunerea facult. p. definitivat. 9 mai 1914, no. 443.

6) Profesor : Decretul regal no. 3326 din 1 octombrie 1919 şi ordi
nul no. 89 din 1919. data numirii : anul 1919, luna octombrie, ziua 1, 
drepturile in baza căroi'a a fost numit profesor : înaintat din gr. de fi
nitiv.... catedra Istoria Românilor, facultatea de litere Cernăuţi, timpul 
funcţionării, do la 1 octombrie 1919 până la... ianuarie 1929. Dacă a 
făcut parte din învăţământul primar, secundar etc., dacă a ocupat sau
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ocupă posturi ori demnităţi publice, dacă este sau a fost decan, rector, 
no. ordinelor)....
director, şef de clinică, şef de lucrări etc. (data de când şi până-când,

24 net. 1901, No. 6939, Profesor suplinitor la liceul din Cernăuţi.
30 august 1904. No. 28945. profosor titular la liceul din Suceava.
0 iunie 1907, No. 22711, profesor titular la Liceul ortodox din 

Cernăuţi.
Scrieri principale ştiinţifice etc. : „Preten ţiile  moldoveneşti asupra 

Pocuţiei". Viena. 1910. „Sistemul vamal moldovenesc1' (1911),. „Negoţ 
şi circulaţie :n M oldova11 (1912). „Istoria bisericii", Bucureşti. 1915, 
„Românii şi rutenii ". Bucureşti. 1915, „Istoria Basarabiei*4, 1922, „R o 
mânii Transudici". 1927. Hurmuzaki, Documente, volumele X IX . Buc., 
1928. XX , „Unirea Bucovinei" etc.

Societăţile culturale din care face parte : Membru activ al Aca
demiei Române, 19 mai 1915, no. 1013. Membru onorar Soc. Scriitorilor 
Români. 15 iulie 192], no. 43 : Membru al Comisiei Istorice, Membru al 
Comisiunii Monumentelor Istorice etc., Membru al Academ iei de ştiinţe 
din Praga, Membru al Institutului Slav din Praga.

Dacă a fost plătit de stat sau nu şi anume de ce autoritate şi de
când până când..., a fost totdeauna plătit de stat şi anume până la
1 noiembrie 1918, până astăzi de statul român.

Timpul servit buri de pensie (ani. luni, zile), până la 31 decembrie
1928 :

ani

a) in învăţământul primar —
b )vin învăţământul secundar 10
c) in învăţământul superior 16
d) d iferite alte servicii —

Total 27

Recompensele : (decoraţii, mulţumiri etc.) : se va arăta no. şi data 
decretului regal precum şi no. şi data brevetului...

Mare O fiţer al Vienei, dec. no. 4982. 14 oct. 1922.
Mare Cruce a Coroanei, Decret no. 4312, 23 nov. 1920.
M are Cruce a Poloniei Restituita, no. 714, mai 1923.
Mare Cruce- a Ord. Sf. Sava. no. 14470, apr. 1921.
Mare Cruce a Ordinului Ferdinand, 8.VI.1925.
Mare Cruce a Stelei Polare Suedeze. 11.X I .1927.
Orice alte date ce se vor crede necesare a se mai da ministerului...

Fost în mai .multe rânduri Ministru al Bucovinei şi Ministru al Lucrărilor
Publice, Ministru al Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale .şi Ministru 
al Cultelor şi Artelor.

Semnătura, I. Nistor.
Data : 20 ianuarie 1929

luni zile

11
3 —

2
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Ministerul Apărării Naţionale, 
M arele Stat M ajor 

Nr. 3574 din 3.X.1935
2 octombrie 1935 .

Domnule Ministru 14,

Anul acesta, intre 6— 13 octombrie armata execută manevre in re
giunea Rădăuţi. M anevrele se vor desfăşura in prezenţa M.S. Regelui, 
cu începere din ziua de .8 octombrie.

Am  onoare a vă ruga. Domnule Ministru, să binevoiţi a asista la 
aceste manevre.

Cartierul D irecţiei Manevrelor la Rădăuţi.

Şeful Marelui Stat Major, 
General de divizie.

• - N. Samsonovici

Domniei-sale,
Domnului Dr. Nistor.
Ministru al Sănătăţii. Muncii şi Ocrot. Sociale.

16

20 februarie 1936 
Copou-Iaşi

Domnule Ministru,
Stimate Prietene.

Tn Iaşi avem o societatea vânătorească cu număr restrâns de mem
bri. numită „Cercul Vânătorilor'1 De câţiva ani. îm prejurările mai grele 
ale vieţii noastre economice au făcut ca clubul pe care îl întreţinea 
acest cerc să fie  închis. Acum „Cercul Vânătorilor11 solicită de la d-tră 
îngăduinţa de- a redeschide un club. Cum însă nici resursele noastre nu 
sunt îmbelşugate, nici ceilalţi ieşeni cârc ne vizitează clubul nu sunt. 
milionari, cercul solicită de la d-1 Ministru favoarea să i se aplice 
acelaşi regim de îndatoriri fiscale ca şi Jokev Clubului şi Automobil 
Clubului, sau altor cluburi care sunt favorizate de un minimum de dări. 
Mă asociez sr cu rugămintea lor ca membri vechi ai Cercului, rugând 
să acorzi Cercului înalta domniei tale protecţie.

Cu cele mai distinse sentimente.
A l domniei tale,
M ihail Sadoveanu

Din 23 septembrie 1935, Ion Nislor a preluat conduccrea Ministerului 
Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Socialo, in această calitate urmând să asiste la 
acţiunile ce urmau să aibă loc la Rădăuţi!
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24 noiembrie 1936

Stimate domnule Nistor,

A flăm  că la treccrea in plen a recomandării mele la Academie, se 
va produce acuzaţia unei defăimări a lui Eminescu. E o diversiune, 
sunt dintre cei ce au lucrat la gloria poetului. Ţin să vă mai relatez 
că eu sunt autorul celor trei volume ale Istoriei C ivilizaţiei Române 
Moderne, în care istoria civilizaţiei noastre se confundă cu însăşi istoria 
liberalismului român.

Cu sentimente de înaltă preţuire, 
al domniei voastre prea devotat,

E. Lovinescu

18

Direcţiunea Liceului ort. or.
Ştefan cel Mare. Suceava,

No. 473

Domnule Rector,

Urmare la adresa d-voastră nr. 212 din 2 aprilie 1938 avem onoare 
a vă face cunoscut că d-1 Ioan Nistor a fost numit, cu ordinul Ministe
rului Instrucţiunii austriac nr. 28945 din 30 august 1904 (ordinul Con
siliului Şcolar al Bucovinei nr. 7745 din 8 septembrie 1904 până la 31 
august 1907, când cu ordinul Consiliului Şcolar al Bucovinei nr. 6391 
din 3 iunie 1907 a fost transferat la liceul real de băieţi din Cernăuţi.

Pe timpul cât a functionat d-1 Dr. Ioan Nistor a prim it de la Fondul 
religionar ort. rom. al Bucovinei leafa de bază 233 coroane, de la care 
sumă s-au reţinut 3,8% pentru fondul de pensiune austriac.

Directorul liceului,
V. Burduhos

Secretar,
A. Rusu

19

Liceul ortodox de băieţi 
„M itropolitu l S ilvestru", Cernăuţi, 

No. 396/38.

Domnule Rector,

La adresa dv. Nr. 211/1938 avem onoare a vă aduce la cunoştinţă 
că dl. profesor universitar Ion I. Nistor a fost transferat la acest liceu —  
fost „Şcoala Reală Superioară Ortodoxă11 —  în calitate d e  profesor titu-
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Iar pentru istorie şi geografie de la liceul „Ştefan cel M a re1 din Su
ceava cu ord. Min Instr. Austriac Nr. 21711 din 8/VI.1907 şi a funcţio
nat în această calitate având obligaţia didactică legală în anul şcolar 
1907/1908.

In anii şcolari 1908,09, 1909/10 şi 1910/11 a avut concediu de studii 
pentru Viena şi apoi pentru Germania.

în anul şcolar 1911/12 a revenit la catedră şi a predat în sem. I 
16 ore istorie şi geografie, iar în sem. II a fost iar în concediu. începând 
cu anul şcolar 1912/1913 d-sa nu mai figurează la această şcoală, d-sa 
fiind numit profesor universitar la Universitatea din Cernăuţi (adresa 
Decanatului de filosofie nr. 1330 din 6/IX.1912).

In privinţa retribuţiunilor d-sale binevoiţi a vă adresa la Contabi
litatea Administraţiei Bucovinei.

Director,
indescifrabil.

20

Bucureşti, 10 noiembrie 1939

Domnului Profesor Ion I. Nistor,
Rectorul Universităţii Caroline,

Cernăuţi

Măria Sa M arele Voevod de A L B A  IU L IA  mă însărcinează a vă 
transmite mulţumiri pentru bunele urări exprimate cu ocaziunea ani
versării zilei onomastice.

A D JU T A N TU L  M Ă R IE I SALE M A R E LU I VO IEVO D  DE A L B A  IU L IA ,

Lt. colonel,

D. Dămăceanu

21

C AR O L A L  II-LE A

Prin graţia lui Dumnezeu si voinţa Naţională,
REGE al R O M ÂN IE I

La toţi de faţă şi viitori, sănătate.

Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Depar
tamentul Cultelor şi A rtelor sub no.... din februarie 1940 :

Văzând scrisorile înalt Prea Sfinţitului M itropolit al Bucovinei, 
Visarion Puiu din 15 septembrie 1938 şi 26 aprilie 1939 :

Văzând si hotărârea Sfântului Sinod din 2 noiembrie 1938, comu
nicată Ministerului Cultelor şi A rtelor prin adresa no. 2545 din 19 no
iembrie 1938 :
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Am  Dccretat şi Decretăm

Art. I. Se primeşte demisia înalt Prea Sfinţitului Visarion Puiu. 
arhiepiscop de Cernăuţi şi m itropolit al Bucovinei, din înalta demnitate 
ce ocupa, urmând a-şi regula drepturile la pensie.

Art. II. Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cul
telor şi Artelor, este însărcinat cu executarea acestui Decret.

Dat în Bucureşti, la Februarie 1940.

Ministrul
V?> Cultelor şi Artelor,

I. N istor 1

Sire,

înalt Prea Sfinţitul M itropolit al Bucovinei Visarion Puiu a arătat 
în scrisoarea din 15 septembrie 1938, „că este nevoit a ceda resemnării 
şi a profera alternativa retragerii în pensie, cu atâta mai mult ca după
o muncă grea şi nesprijinită de 36 de ani şi in pragul vârstei de 60 de 
ani, are un fizic slăbit şi este fără perspectiva unei reîmprospătări de 
putere necesară acţiunii de îndreptare ce se impune".

Scrisoarea înalt Prea Sfinţiei Sale a fost înaintată Sfântului Sinod 
cu adresa no. 44.532/1938.

Supremul for bisericesc, sesizându-se de cupi'insul scrisorii, a în
sărcinat comisiunea canonico-juridică cu examinarea celor cuprinse în ea. 
In şedinţa Sfântului Sinod din 2 noiembrie 1938 comisiunea canonico- 
juridică, depunând raportul asupra însărcinării primite, a găsit cererea 
de demisie a mitropolitului Bucovinei întemeiată şi a propus Sfântului 
Sinod, să roage respectuos pe Majestatea Voastră să binevoiască a primi 
demisia înalt Preasfinţitului M itropolit Visarion Puiu din demnitatea ce 
ocupă pentru caz de boală“ .

Raportul comisiunii canonico-juridică a fost prim it de Sfântul Sinod 
şi semnat de toţi membrii supremului fo r bisericesc, afară de unul, iar 
hotărârea Sfântului Sinod a fost comunicată Ministerului Cultelor şi 
A rtelor prin adresa no. 2545 din 19 noiembrie 1938.

La 26 aprilie 1939 înalt Prea Sfinţitul M itropolit a Bucovinei, a 
prezentat Ministrului Cultelor şi A rtelor o „declaraţie", prin care arată 
că persistă la cererea sa de demisie şi „că îndată ce va dobândi un vicar 
corespunzător, căruia să-i treacă conducerea eparhiei Bucovinei, va re
peta din nou cererea retragerii sale din înalta erarhie".

Dorinţa înalt Prea Sfinţiei Sale de a dobândi un arhiereu vicar s-a 
împlinit prin numirea Arhiereului Eugeniu Laiu, în demnitatea de Vicar 
al M itropoliei Bucovinei, prin înaltul Decret Regal no. 2666 din 3 iulie 
1939.

Din recentele declaraţii verbale ale înalt Prea Sfinţitului M itro
polit Visarion rezultă că înalt Prea Sfinţia Sa continuă să persiste in 
hotărârea de a se retrage din înalta demnitate ce ocupă.

Situatiunea aceasta nelămurită a înalt Prea Sfinţitului M itropolit 
Visarion apasă greu asupra arhidiecezei Bucovinei unde. în timpul din
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urmă, nemulţumirile credincioşilor sporesc mereu, iar în administraţia 
Fondului bisericesc s-au constatat grave nereguli.

Pentru curmarea acestor stări de lucruri îngrijorătoare, am onoarea 
a supune înaltei semnături a Majestăţii Voastre alăturatul proiect de 
decret, prin care înalt Prea Sfinţitul Visarion Puiu, arhiepiscop de 
Cernăuţi şi m itropolit al Bucovinei, este pus in retragere din demnitatea 
ce ocupă pentru caz de . boală, urmând a-şi regula drepturile la pensie.

Sunt cu cel mai profund respect, 
SIRE

A L  M A JE S T Ă Ţ II VO ASTRE 
Prea plecat şi supus servitor, 
Ministrul Cultelor şi Artelor,

I. Nistor.

22

Ministerul Educaţiunii Naţionale 
Direcţiunea învăţământului Superior

Ordin de Serviciu

D-1 Profesor Universitar Ion Nistor este delegat de Ministerul Cul
turii Naţionale şi al Cultelor să meargă la Cernăuţi pentru a face inven
tarierea averii Universităţii din Cernăuţi.

D-sa urmează să se înapoieze la Bucureşti cu raportul ce va întocmi 
în această chestiune.

Ministru,
Indescifrabil

Nr. 156.410/941

23

Bucureşti, 1941, august, 12

Domnule Decan,

Subsemnatul, profesor universitar Ion I. Nistor. prin decizia M i
nisterului Culturii Naţional şi al Cultelor nr. 14.859 din 14 iulie 1941 
a fost pus in retragere din oficiu pentru lim ita de vârstă pe dala de
1 octombrie 1941, spre a-şi regula drepturile la pensie în conformitate 
cu dispoziţiunile art. I din Decretul-lege nr. 3275, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 228 din 30 septembrie 1940. Drept aceia, subsemnatul, con- 
formându-se înalte decizii m inisteriale am onoarea a vă ruga să bine
voiţi a interveni pe lângă locurile în drept pentru eliberarea pensiei 
cuvenite, prezentând în scopul acesta următoarele acte :

1. Extract de naştere şi botez ;
2. Certificat de cununie :
3. Certificat de naţionalitate ;
4. Certificat de anii serviţi la liceul Ştefan cel Mare, Suceava ;
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5. Certificat do anii serviţi la Liceul ortodox din Cernăuţi ;
G. Certificat asupra retribuţiunilor prim ite în ultim ii trei ani ;
7. Certificat că sunt în viaţă şi nu ocup nici o altă funcţie.
In temeiul acestor acte şi al fişei personale pe care o va elibera 

onor Decanul, vă rog să binevoiţi a-mi înlesni prim irea pensiunii cuve
nite pentru 37 de ani de serviciu ca profesor.

Prim iţi Domnule Decan încredinţarea distinsei m ele stime şi con-
sideraţiuni.

Ion I. Nistor, 
profesor universitar

24

Cernăuţi, 6 octom vrie 1942

Domnule Ministru.

In legătură cu ultima scrisoare ce v-am trim is-o acum câteva zile, 
îmi iau libertatea a vă trim ite copia memoriului meu pe care l-am trimis 
Ministerului Culturii Naţionale rugându-vă a sprijin i drepturile biblio
tecii noastre profund lovite.

Cum toate străduinţele mele de a intra în posesia cărţilor noastre 
au rămas zadarnice, am fost silit să recurg la acest mqmoriu în deplina 
înţelegere cu d-1 prof. Hacman, care a fost de acord cu această acţiune.

Mulţumindu-vă pentru sprijinul acordat semnăm cu asigurarea deo
sebitei noastre stime.

Directorul Bibliotecii, 
Teodor Balan 15

Domnule Ministru,

Cu prilejul luării în prim ire a clădirilor fostei Universităţi din Cer
năuţi şi a averii depozitate în ele, s-a omis să se alcătuiască procese 
verbale de către cele patru instituţiuni care, conform ordinului O. M i
nister/18146/41 au intrat în clădirile Universităţii.

Aceste patru instituţiuni sunt :
1. Politehnica „Gh. Asachi“ din Iaşi ;
2. Facultatea de Teologie ;
3. Biblioteca Universităţii ;
4. A rh ivele Statului.
Din pricina acestei om iteri s-a iv it o serie de neînţelegeri care 

trebuie lămurite. In seama Politehnicei au rămas bibliotecile urmă
toarelor institute : 1) Institutul botanic, 2) Institutul de geografie, 3) In 
stitutul de chimie organică, 4) Institutul de chimie anorganică, 5) Insti
tutul de astronomie, 6) Institutul de fizio logie vegetală, 7) Institutul de 
fizică cosmică, 8) Institutul de fizică experimentală, 9) Institutul de

r> Cu Teodor Balan a avat relaţii de prietenie, elaborând totodată valoroase 
aprecieri asupra activităţii acestui destoinic culegător de documente. (Vezi Juni
mea literară, X I, nr. 4— 5, p. 83—84).

geologie, 10) Institutul de mineralogie, 11) Institutul de matematici, 12) 
institutul de paleontologie, 13) Institutul de zoologie.

Ştim că biblioteca Institutului de fiz io logie vegetală, cu o parte a 
bibliotecii Institutului de zoologie, apoi bibliotecile Institutului de astro
nomie şi geografie au fost transportate, prima la Facultatea de A rgo- 
nomie din Iaşi, iar cele două din urmă la Universitatea din Iaşi.

Nu ştim dacă celelalte biblioteci ale Institutelor sunt în Cernăuţi 
sau au fost transportate în altă parte a ţării. In păstrarea bibliotecii 
noastre se găsesc următoarele institute : 1) Institutul de Istoria Româ
nilor (prof. I. Nistor), 2) Institutul de Istorie universală (prof. R. Cân- 
dea). 3) Institutul de Istoria A rtelor (profesor Ştefănescu), 4) Institutul 
de slavistică (prof. Gr. Nandriş), 5) Institutul de lim bi romanice (prof. 
Ilie  Bacinschi), 6) Institutul de limba germană (prof. V. Morariu), 7) 
Institutul de limba engleză (prof. Dr. Protopopescu), 8) Institutul de 
pedagogie (prof. Narly), 9) Institutul de psihologie (prof. A . Ieşan), 10) 
Institutul de sociologie şi etică (prof. Tr. Brăileanu), 11) Institutul de 
Istorie Sud-Est Europeană (prof. V . Bănăţeanu), 12) institutul de Istoria 
şi Limba română, Codrul Cosminului (prof. I. NSstor), 13) Institutul de 
Limba română (prof. L . Morariu), 14) Institutul de limba elină şi latină 
(prof. S. Sbiera şi D. Marmeliuc), 15) Institutul de zoologie (prof. E. 
Botezat), 16) institutul de istorie antică (prof. T . Săveanu), 17) Biblioteca 
Facultăţii de drept (prof. C. Spulber).

Aceste biblioteci au fost selecţionate de funcţionarii noştri, au fost 
aşezate separate una de alta şi pe măsură ce se reînfiinţează institutele, 
ele urmează să fie  predate cu proces verbal noilor titu lari ai catedrelor. 
Astfel a fost redată d-lui prof. Leca Morariu, titularul catedrei de limba 
română pe lângă Facultatea de Teologie, biblioteca Institutului de limba 
română, împreună cu o listă, in care sunt specificate cărţile predate. 
Urmează acum să fie  predate cu liste specificatorii Facultăţii de teologie 
bibliotecile Institutului de istorie şi limbă şi a institutului de filosofie, 
întrucât în cursul anului expirat s-au creiat la această facultate câte o 
catedră de Isteria Românilor şi de Filosofie.

Restul bibliotecilor institutelor se păstrează la noi, până în m o
mentul când li se va da defin itiva destinaţie.

Bibliotecile rămase în păstrarea Politehnicii ca şi cele transportate 
in altă parte, deţin pe cale de împrumut următoarele volume de cărţi, 
proprietatea Bibliotecii noastre : 1) Institutul botanic 187 reverse cu 
770 voi., 2) Institutul de astronomie 188 reverse cu 450 voi.. 3) Insti
tutul de chimie organică 16 reverse cu 16 vo i, 4) Institutul de chimie 
anorganică 4 reverse cu 4 voi., 5) Institutul de fizică  cosmică 2 reverse 
cu 33 voi., 6) Institutul de fizică  experimentală 37 reverse cu 244 voi.,
7) Institutul de fiz io log ie şi anatomie veg., 3 reverse cu 34 voi., 8) In 
stitutul de geografie 19 reverse cu 32 voL, 9) Institutul de geologie
3 reverse cu 34 voi., 10) Institutul de matematici 23 reverse cu 618 voi.,
11) Institutul de m ineralogie 2 reverse cu 29 voi., 12) Institutul de pale
ontologie 2 reverse, 13) Institutul de zoologie 318 reverse cu 790 volume.

Menţionăm că fiecare institut îşi avea biblioteca proprie. In caz 
când aveau nevoie de alte cărţi, institutele împrumutau de la  biblioteca 
noastră. Procedeul era următorul : profesorul titu lar sau din ordin, asis-
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tentul lui se deplasau la biblioteca noastră alegându-şi cărţile, semnau 
reversele aplicând şi pecetea institutului. Pentru restituirea cărţilor îm 
prumutate im-am adresat atât Politehnicei, cât şi Facultăţii de agronomie 
din Iaşi, dar până astăzi n-am prim it nimic. A fară de cărţi, biblioteca 
fiecărui institut poseda mobilier constând din scaune, mese, rafturi şi 
dulapuri. Acest mobilier numai în minimă parte a trecut în seama, 
noastră. Necesar ar fi fost ca bibliotecile institutelor care au trecut la 
noi, să fie  luate în seamă cu tot mobilierul lor. Or, nu aşa s-a întâm
plat şi din cauza aceasta aproape toate cărţile acestor biblioteci sunt 
aşezate pe podele. Veţi înţelege că nu poate fi în interesul nimănui ca 
această situaţie să dăinuiască. M-am adresat Politehnicei în această 
chestiune cerând mobilierul aferent bibliotecilor aflătoare în păstrarea 
noastră şi am primit un refuz net.

Domnule Ministru.

Când am luat în prim ire acum un an direcţia Bibliotecii U niver
sităţii din Cernăuţi, am găsit un haos atât de mare. încât un moment 
m-am gândit să depun mandatul care mi s-a dat. M-am supus titanicei 
munci şi cu micul meu stat de funcţionari am reuşit să deschid biblio
teca la 2 decembrie 1941, iar in curs de un an să pun ordine în diferitele 
stocuri de cărţi. Trebuie să ştiţi că ruşii nu au depozitat la noi numai 
material de propagandă în cantităţi enorme, dar au transportai în edi
ficiul nostru şi bibliotecile particulare ale profesorilor universitari. A  
selecţiona materialul acesta, după categorii şi după proprietari a fost
o muncă enormă.

Pe această cale a imuncii asidue vreau să continui. N-aş dori să fiu 
pus vreodată in situaţia de a nu putea răspunde pentru o lipsă sau să 
fiu tras la răspundere, pentru neglijentă în serviciu sau pentru omisiuni 
în îndeplinirea obligaţiilor. Pentru cărţile ce sunt proprietatea biblio
tecii noastre răspund eu şi pot fi tras la răspundere pentru neglijenţă 
în serviciu sau pentru omisiuni în îndeplinirea obligaţiilor. Pentru căr
ţile ce sunt proprietatea bibliotecii noastre răspund eu şi pot fi tras la 
răspundere pentru nereclamarea la timp a cărţilor împrumutate. în 
schimb, urmărirea bibliotecilor institutelor universitare trece dincolo de 
competenţa mea, dar soarta bibliotecilor fostei Universităţi cernăuţene 
nu mă poate lăsa indiferent. Cred că obligaţia mea este să informez 
forurile mele superioare despre tot ce s-a întâmplat aici in materie 
de cărţi.

Pentru a cunoaşte adevărul asupra soartei bibliotecilor fiecărui in
stitut în parte, a cărţilor noastre impiumutate de aceste biblioteci, pentru 
a şti despre soarta fiecărei piese de mobilier, pentru liniştirea mea care 
doresc ca ziua socotelii să mă găsească curat şi considerând faptul că 
anchetele mele au rămas până acum infructuoase din cauze care nu 
depind de mine, cu onoare rog, Domnule Ministru, să binevoiţi a trim ite 
la Cernăuţi un delegat pentru, a face ancheta.

Prim iţi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre 
stime.

Directorul Bibliotecii, 
Teodor Balan
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Mult Stimate Domnule Profesor,

Priv iţi pe fostul Ministru al Educaţiei Naţionale XG, stând de vorbă 
cu secretarul său general la un bancnet dat la restaurantul Capşa cu 
prilejul sosirii la noi a unui oaspe de peste hotare.

Sunt amintiri frumoase care nu se pot uita... Toate acestea ne ocolesc 
sufletul şi în mintea noastră se deapănă fe l de fe l de scene şi fapte la 
care am luat parte împreună pentru binele ţării şi neamului nostru şi 
care fac să am pentru Dvoastră cea mai înaltă stimă şi consideraţie.

De asemeni nu pot uita pe regretata Doamnă Nistor, scumpa Dvoas- 
trâ soţie, cu chipul său blând, cu un suflet distins, având o mare în ţe
lepciune şi o mare putere de muncă, depunând acea activitate fru
moasă pentru binele şi înălţarea învăţământului profesional, colabo
rând cu toată sinceritatea şi înţelegerea cu mine, în calitate de fost 
director general al învăţământului profesional.

Prim iţi, mult Stimate Domnule Profesor, asigurarea celei mai deo
sebite stime şi a întregului meu devotament.

Prof. Ilie  C. Purcaru

26

Dragă Ileana,

Am  cetit cu marc plăcere scrisoarea ta şi mă bucur mult că te sim
ţeşti atât de bine la tanti Vera. îţ i scriu aceste rânduri pentru a-ţi 
dovedi că după 5 ani şi 2 luni n-am uitat încă a scrie şi a ceti ,7. Eu 
mă simt din ce în ce mai bine şi sper să mă refac în cel mai scurt 
timp. De tanti Vera m i-e foarte dor, aş fi foarte foarte fericit să o văd 
şi să o îmbrăţişez cât mai curând. De aseminea doresc foarte mult să o 
văd pe tanti Marcela şi pe unchiul Leon, tovarăş de pescărie cu mine. 
Te rog exprim ă-le salutările m ele mai călduroase, Trainica Bucovina 
şi V icoven ii mei. Pe line te sărut cu multă dragoste şi te aştept cu dor 
să vii acasă.

A l tău iubitor, 
Opapa

Dragă Ileana,

Am tot întârziat cu scrisoarea mea, mai întâi că am fost şi sunt 
foarte foarte ocupată, apoi nu ştiam ce hotărâre să iau cu plecatul 
meu. în sfârşit m-am lămurit şi anume iată : cu toate că sunt obosită 
şi aş avea nevoie de câteva zile, măcar de odihnă, m i-e imposibil să

ltt Intre documentele donate de familia istoricului, Muzeului Naţional al 
Bucovinei, se află şi fotografia în care apare Ion Nistor alături de Ilie  Purcaru, 
directorul învăţământului profesional din Ministerul învăţământului Public.

iT Istoricul se referă la perioada anilor 1950— 1955 când a fost ţinut în deten
ţie, fără judecată, în închisoarea de la Sighet.

3 mai 1957
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lipsesc de aici. Stela pleacă zilele viitoare, iar Opapa, bietul, nu poate 
rămâne să mănânce pe drumuri ; în sfârşit, cu tot regretul trebuie să 
renunţ pentru moment !

Apoi am vorbit cu d-na A lice la telefon şi-mi spune că a fixat
plecarea în excursie pe duminică în 7.8, orele 5 dim. spre Bucegi. Până
sâmbăta asta trebuie să-i achit banii pentru tren şi cazare, iar tu tre
buie să fi i  în Bucureşti cel târziu sâmbătă dim. în 6 august, dacă nu 
vineri seara. Pentru drum îli trim it bani prin poştă pe adresa lui 
Tanti Vera.

Lui Opapa îi e grozav de dor de tanti Vera, nu cumva vine cu
tine pentru câteva zile la Bucureşti ? Ce bucurie ar fi !

De altfel, nici nu mai pot scrie hine, acum sunt obosită, căci termin 
în sfârşit cu lucrarea lui Ilie, pregătesc mereu câte ceva bun pentru 
Opa, mereu vine lume pe la noi, n-am ajuns să merg la ştrand măcar o 
dată în timpul acesta. Călduri nu prea sunt mari, plouă destul de des. 
La Ilie  am făcut chef cu Opa şi Vlastar. Tata nu era în Bucureşti, era 
numai foarte cald atunci.

Pe stradă, Opa e mereu înconjurai de toată lumea, de a ajuns să 
se ferească ; cu locuinţa încă n-am făcut nimic, vom vedea mai departe 
ce va fi... Sunt cineva, dacă voi scăpa cel puţin de lucrarea lui Ilie. 
Tata e cam gras şi cam obosit.

Tanti Nuţi m-a fe r ic it dar de două ori, mă mir cum am suportat-o 
aici. Profită  cel puţin tu de aerul şi de liniştea de acolo, şi adu-m< şi 
mie într-un borcan puţin din toate. Aştept o veste de la line ca să ştiu 
exact când vii.

Sărutări şi îmbrăţişări lui Tanti Vera. Sărutări de mână tuşei Ma- 
renţia şi toate cele bune şi complimente lui Cheşu Leon.

Mama.
Şi lata sărută pe tanti Vera, Cheşu Leon şi pe dulcea tatei.

DES DOCUMENTS IN fiD ITS DANS L ’ARCH IVE  PERSONELLE 
DE L ’H ISTORIEN ION NISTOR

Râsume

L ’auteur pr^sente quelques documents inddits de l'archive personnelle de l'his- 
torien bucovinăen Ion Nistor, documents qui illustrent des aspecis importants de 
son a c t iv i i  dans les domaines historique, didactique et politique. Parmi les sin- 
gataires de lettres qui font pârtie de sa correspondance personnelle on rencontre 
des noms prestigieux appartenunt ă la culture roumaine comme : Eugen ^Lovi- 
nescu, Mihail Sadoveanu, Teodor Balan, Simion Mehedinţi etc.

Gardâes dans le cadre dc l’exposition realisee par la Seclion d ’histoire de 
Musăe National de Bucovine dans la maison-musee „Ion N istor" existant dans la 
commune de Vicovu dc Sus, ces valeurs m£moriaIistiques repr£sentent une impor
tante souree de documentation et valorisation dans la recherehe scintirique.

On adresso a cctte occasion des remerciement aux suecesseurs du distinguâ 
homme de lettres nd dans le pays de Bucovine, â sa iille  Oltea Nistor Apostolescu 
el a ses neveux qui, avec gânerosite, avaient offert pour l’dtude ce valeureux ma
teriei d'archive.
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GEORGE TOFAN —  SCRISORI INEDITE 
CĂTRE LIVIU  M ARIAN

A U R A -D O IN A  CLO PO TAR I

Una dintre cele mai bogate şi interesante arhive culturale 1 este, 
fără îndoială, cea care a aparţinut scriitorului sucevean Liviu  Marian 
(1883— 1942) fiu l cunoscutului folclorist şi etnograf Simion Florea
Marian. Din cele 1116 scrisori şi adrese care o alcătuiesc, prim ite de la 
personalităţi de marcă ale culturii româneşti (precum Garabet Ibrăileanu, 
Nicolae lorga, Ovid Densuşianu, George Topârceanu, Simion Mehedinţi 
ş.a.) şi de la prestigioase instituţii culturale (Academia Română, Socie
tatea Scriitorilor Români etc.), doar corespondenţa emisă de Sextil Puş- 
cariu, Eugen Lovinescu, M ihail Dragomirescu, Ion Nistor şi D im itrie 
Onciul a văzut lumina tiparului r‘.

Publicând acum. in extenso, cele 73 de scrisori şi cărţi poştale din 
perioada 1902— 1919 care pourtă semnătura lui George Tofan, „spiritul 
conducător in noua generaţie bucovineană11 \ după cum l-a  numit Nicolae 
lorga. oferim  cercetătorilor şi cititorilor interesaţi posibilitatea de a găsi 
noi detalii nu numai despre activitatea (intr-adevăr fără seamăn în 
cpocă) a acestui neobosit truditor pe tărâm cultural bucovinean, ci şi 
conturul moral al omului care, cu talent şi energie, a însufleţit întreaga 
mişcare culturală din această parte de ţară. De numele lui Tofan se 
leagă prestigioasa revistă „Junimea L ite ra ră *5, şezătorile l i t e r a r e o r g a 
nizate intre anii 1908— 1910 la Suceava, Rădăuţi, Cernăuţi, Câmpulung- 
Moldovenesc. precum şi de turneele teatrale din Bucovina, începute din 
vara anului 1909 (Petre Liciu. Aristizza Romanescu, Cazim ir Belcot etc.).

George Tofan nu a .lăsat o operă scrisă, exceptând lungul şir de 
articole publicate in periodicele vremii. Mai precis, el „nu a scris 
cărţi care să-i imortalizeze numele. Şi totuşi două decenii ale unei răs
pântii importante din viaţa neamului românesc din Bucovina poartă 
pecetea numelui său“ 7. De aceea considerăm aceste adevărate docu
mente culturale o nouă operă a celui care s-a stins din viaţă atât de 
devreme, la numai 40 de ani.

1 Se păslrează in cadrul Fondului memorial-documenlar „Simion Florea Ma
rian" din Suceava, cu titlul Corespondenţă către L iv iu  Marian.

2 Poetul, prozatorul, traducătorul, istoricul literar şi gazetarul Liviu Marian 
a fost doctor în litere şi filosolie, profesor şi director al Liceului „Bogdan Pe- 
triceicu Hasdeu" din Chişinău şi membru act.iv al Societăţii Scriitorilor Români.

n Vezi —  Aura Clopotari, Ion Nistor —  inedit. Scrisori către L iv iu  Marian, 
in „Suceava, XX , 1993, p. 287.

1 Nicolae lorga — Oameni cari au jost, voi. I, Bucureşti, 1967, p. 126.
3 Teodor Balan — O scurtă caracterizare, în „Corespondenţa lui Gheorghe 

Tofan“ , Cernăuţi, 1943, p. 14.
B Vezi! Brânduşa Steiciuc — Societatea Scriito rilo r Români şi Bucovina în

preajma M arii Uniri, în „Suceava1*, X V II— X V II I—X IX , 1990— 1991— 1992, p. 351.
? Emil Boca — Cuvânt înainte, în „Corespondenţa lui Gheorghe Tofan“, de

Teodor Balan, p. 10.
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1

Dragă Lili,

Presupun oă Doamna mămuţă (Leontina Marian, n.n.) va fi  având 
rapoartele comitetului central al Soc. Doamnelor Rom. din Cernăuţi 
şi te rog dară, ca să ai bunătatea să mi le trim iţi pentru o mică privire, 
toate câte le ai, dară mai ales sau cel dintâi, sau unul în care se vorbeşte 
despre înfiinţare şi cel mai nou. T e  rog, poate are dl. profesor, căci nu 
ştiu unde să aflu nici în Suceavă şi am mare trebuinţă.

(carte de vizită George Tofan, nedatată, aprox. 1902, nr. inv. 1059).

2
13.XII.1903

Dragă.

Un oarecare Naim an Wechsler, domiciliat la H. Langer strada uni
versităţii 7, ni-a înştiinţat astăzi scrisual. că a servil prin cinci ani în 
librăria Socec et Comp. din Bucureşti şi că ar fi onorat să primească 
sub condiţiuni modeste un post in librăria noastră. Prin  o scrisoare, ce 
i-o adresez o dată că aceasta, i-am cerut certificatele şi actele ce pro
bează cele susţinute de D-sa. iar pe Dta te rog, comitetul, eu, Nistor şi 
bătrânul tău în special, să mergi la dânsul să-i faci cunoştinţă, să-l 
întrebi de ce cunoştinţi dispune ori de este in stare să conducă o libră
rie şi tipografie sau doreşte să ocupe numai un loc secundar, în fine 
totul pe larg, şi venind la Suceavă ne vei raporta. Astăzi a fost şedinţa 
pentru teatru — e bine, numai Dşoara Lazăr se cam opune. Te rog vină 
cât ele degrabă, căci cu atât mai bine. chiar vineri.

A l tău. George Tofan

(nr. inv. 448).

3

Dragă Lili,

M-am dus ieri imediat la oarele 3 la librărie şi cele 2 locuri desti
nate mie erau deja ocupate precum mai că întregi amândouă primele 
rânduri din locul 2 până la locurile de 1ot mărginaşe, cari sunt însă f. 
nepotrivite. De aceea te înştiinţez că mi-am rezervat două locuri in stalul
I nu ştiu care rând şi te rog să-mi dai imediat îndemnizarea necesară. 
Am  vorb it cu Dl. Director ieri după conferinţă şi a zis, că dacă am asi
gurarea, că bucata nu conţine nimic trivial şi că locurile şterse în adevăr 
nu vo r fi jucate, apoi permite si va pune anunţul în ultima zi pe tabla 
neagră.

Rog a-mi scrii puţine cuvinte aici pe hârtia asta şi a-mi trim ite 
inmediat înapoi.

Salut Tofan

(scrisoare nedatată, aprox. 1903, loco Suceava ; nr. inv. 1060).
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4

Redacţia şi administraţia 
Revistei 

„JU N IM E A  L IT E R A R A "
Strada Reşedinţei 2 a

Cernăuţi, la 3 iulie 1904

Dragă Lili,

Fii bun şi păstrează icoanele lu i Eminescu, Creangă şi V. Macle 
pentru mine, căci am trebuinţă de ele pentru ziua de 12 Iulie.

In 12 se dă la Cîmpulunf o serbare Eminescu cu multă pompă, la 
care te invit cu multă insistenţă. E probabil că noi vom pleca pe la 
10 Iu lie încolo. In acest caz vom trece prin Suceava şi vom lua icoanele. 
Sau poate vei fi atât de gentil şi le vei aduce singur la Câmpulung ? 
Dă-mi vrun răspuns !

T e  salut cu dragoste.

G. Tofan

(nr. inv. 1063)

5
29/VII 1904

Dragă.

Eu citesc mâne „V lahuţă“ —  nu e cunoscută acolo decât la vro doi 
Junimeni. N-am avut nici timpul necesar, nici n-am avut subiect potrivit 
cu publicul ce va fi mâne acolo.

T c salut, Tofan

(carte poştală ilustrată, trimisă din Cernăuţi ; nr. inv. 1064).

6

Suceava, Vineri 21.10.1904.

Dragă Paltine,

Un delir de bucurie m-a cupuns, când astăzi dimineaţă, în mijlocul 
variatelor ocupaţiuni, mi-a sosit ca din senin epistola ta mult dorită ; 
o rază de lumină în întunericul care mă-nccnjoară, o licărire de speranţă 
în disnădejdea cumplită, care mi-a cuprins sufletul. —  Te rog să nu te 
superi de stilul îm flat şi bombastic şi să priveşti aceste puţine şire 
isvorâte din adâncă recunoştinţă, ca o mică şi modestă introducere. —
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„N ote le " D-talc le-am prim it şi-mi remâne numai să-mi esprim admi
raţia mea pentru talentul Dtale de schiţist şi peisagist neîn trecu t; îna
inte tinere şi viitoriu l iţi va încununa năzuinţele. —

A  doua, sau a treia zi după prim ire am şi espedat N ote le" la tipar, 
astfeliu, câ de prezent trebue să fio deja tipărite ; binevoieşte deci a te 
scobori până jos la Bucevschi şi informează-te despre starea lucrurilor 
si in caz. că e gata, fă  corectura ; în orice caz să faci tu corectura lucrului 
tău si să mai cetească cineva spre a se evita regretabilele erori, care se 
strecoară de obicei in revistă.

Acuma îti scriu câteva şire în numele redacţiei si te rog să ai bună
voinţa a le îmolini. Să cumperi tu sau Morariu de Ia Pardeni sau Schallv. 
Der Zuz nac.h —  Valea Albă (Resboieni. 1476), Dramatisches Gedich.t. 
in  einvm  Aufzuqe m it Gescna. von W ilhelm  Schmidt şi să faceţi o mică 
dare de samă pentru numărul acesta (11). care alăturată la una desDre 
scrierea lui Onciul. Ştefan cel M are si Mihai Viteazul, cele două cuvân
tări. vor forma un fel de ..Naehtrac?" la cele două articole despre scrierile 
anărute cu ocazia sărbării de 400 de ani. Deci imnărţiţi cum vroiţi, 
tr im ite ţi-m i însă numaidecât darea de samă. Tn caz că nu se află cărti
cica de vândut, atunci aflaţi scrierea în „B. Nachvichten“ (în biblioteca 
universităţii), de unde a fost retipăriră. Te rog. ca în caz să iaie Morariu 
aceasta asupra sa, tu să-i fii de îndemn, căci ştii cum lucră Morariu.

Acuma mă adresez cu altă afacere, tot în numele redacţiei, nrin 
tine către Morariu. Revista noastră poartă numele de literar-stiintifică : 
articolele ştiintifice nu se prea rătăcesc tn revisia noastră, si e mai bine. 
fiindcă neavând oameni bine Dreeătiţi, n-ar putea fi lucruri bune si apoi 
nici public pentru lectură ştiinţifică n-avem. Dară dacă n-avem articole 
originale, suntem îndătoriti să urmărim mişcarea ştiintifică. orin dări de 
samă. Au apărut 3 gramatici române despre care nu s-a amintit. în foaia 
noastră. A r  f i  bine ca Morariu să lucre pentru numărul v iitor desnre 
toate tre i la un loc o dare de samă nu tocmai detailată desnre F,.- Po 
povici. Gartner (la Pardini. poate si în biblioteca univ. Einleitung in die 
rom. Sprache) şi Weigand (prospectul cărţii ti-! trim it alăturat'). F. de 
neaoărată trebuintă darea această de samă si te rog să-l îndemni n » 
Morariu să o facă cât de degrabă. Aooi îti mai atrag atentia asunra un«»i 
lucrări Dimand —  Die Moduslehre im  R^imănischen. 1904. Lima trecută 
mi-a ven it o cărticică de la Dr. Botezat, ne care a luat-o Taniu Dra- 
cinschi, roagă-1 să m i-o trim ită la Suceavă, ca să o pot da lui TomomaoS 
să scrie ceva desDre dânsa. Scrie-mi De larg desDre totul, ce se audp si 
face în Cernăuţi (în Suceavă nimic), ce-i la „Junimea".

Trim ite-m i grabnic darea de samă cerută. Eu voi fi probabil luna 
această în Cernăuţi. Să mă înştiinţezi când mergi la colocviu, să mergem 
toţi deodată.

Salut, Codrean

(nr. inv. 1065).
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Dragă Paltin !

7
18.XI.1904

Te rog în numele comitetului redacţional să binevoieşti a serie pen
tru „Jun. L it.“  no. 12 un scurt articol despre Teodor Şerbăncscu, cu 
ocazia disvălirii bustului său în grădina „Ateneului Român" din Bucu
reşti. Articolul să fie  o caracteristică scurtă : dacă vrei iţi pot trim ite 
două numere din „Universul", în care au fost publicate discursurile 
rostite cu ocazia aceasta. Adă-i aminte lui Morar de dătorinţa sa. Scrie-mi 
ori de primeşti mandatul, ce ţi-1 dau. Scrie-mi ce s-a întâmplat la adu
narea generală : n-am nici o ştire.

Salut, Tofan 

(carte poştală, nr. inv. 412).

8

Suceava, la 30.XI.1904

Dragă Paltir.e.

Am  prim it cartea ta şi m-am bucurat, că mi-am îm plinit dorinţa 
„redacţională". Snune-i lui Morariu că redacţia doreşte ca cel puţin la
15 Decemvrie să raoatâ saluta manuscriptul său pe masa redacţională, 
pentru că să înprămădesc apariţiile de pe terenul acesta. Pentru orimul 
număr din anul l î  vei primi la timp c e l e  necesare, ori şi cum îti not 
spune de pe acuma ca să te nrepari. că Dureri bmăbuşite. de M ‘. Sado- 
veanu va cădea în sarcina ta. fiind familiarizat, deja cu subiectul şi luând 
rodactia in considerare laudele „unanime", care se aduc recensiunii 
dintăi faici pleacă-te frumos si multămeşteV Dacă te întâlneşti ocazional 
ou Rrăileanu la universitate, snune-i că am primit dureroasa sa epistolă 
si că-i voi scrie cât de degrabă o eni&tolă detailată, deocamdată să-mi 
î’ăsnundă la următoarea întrebare : Doroste să-i trimit. „Junimea L ite 
rară" no 11 sau abia de la numărul 1? înain te: apoi fă -1 at^nt. că s-a 
trecut deia de mult cu strânsul ovăsului si nu mai văd să încurgă la 
redacţie nromisa lui novelă : si în adevăr, că de nroză beletristică avem 
mare nevoi" : desnre celelalte îi scriu detaliat. Din culisele redactionalo 
îti comunic ţie şi lui, însă discret că am nrimit de la „Junimea" un act 
ţinut în ton sus. semnat incă de Lucaci în care se cer multe lucruri, ne 
care le vom rezolva proxima dată la o şedinţă plenară a comitetului 
redacţional, pe care are de gând s-o concheme şefredactorul. Spune-i 
lui Brăileanu că comitetul redacţional se poartă cu gândul să escrie un 
premiu pentru proză şi ar fi bine să aibă ceva în pregătire.

Si-acuma chestia principală : am rugăminte mare către tine, pe 
care însă sper că-mi vei îndeolini-o. fiind eu gata de a mă revanşa 
orisicând si pe orişice calo. Ştii că lucru la Teliman. Când am venii: 
la Suceavă crcdeam că puţinele bucăţi publicate de el în „Deşteptarea"
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le voi afla aici intr-un exemplar. Am  căutat peste tot şi n-am aflat. 
Te rog deci să-mi ajuţi tu copiind cele câteva bucăţi însă in t,impui ccl 
mai scurt. Nu sunt multe şi ţi le enumăr aici —  Deşteptarea, V III no. 42 
şi IX  7, 42, 45, vra să zică de- tot 4 bucăţi. Orişicum tu vei avea deo
sebită bunătate să citeşti şi alte bucăţi de atunci de când nu mai era 
Deşteptarea, foaia poporului .poate iţi vor părea şi altele scrise de el. 
Deci ia de la „Junimea" (însă te rog fără a aminti cuiva ceva despre 
scop) foaia şi scrie. In privinţa formei serie pe feţe separate numa,î pe
o parte ; sus vine titlul şi foaia cu numărul şi anul deoparte la dreapta ; 
jos vine pe fiecare parte lăsat un spaţiu cam de trei degete, pagina a 
doua vine numerotaţia 2 şi ceva din titlu, ca să pot afla să nu se piardă, 
d. ex. scrii Renaşterea S iretenilor, scrii 2 Renaşterea sau şi întreg. La 
urmă vine subscrierea pseudonimului. !n privinţa ortografiei —  cea 
urmată de revista noastră. Dragă Faltiine. te rog fă-mi binele acesta, n-o 
aminti nimănui şi scrie-mi imediat mâine ori de primeşti sau ba, apoi 
scrie-mi pe larg ce-i cu catalogul cărţilor poporale şi alte chestiuni im 
portante. Se apropie Crăciunul şi te aştept să putem petrece la sobă. 
Eu voi fi înainte de Crăciun prin Cernăuţi. Scrie !

Te salut, Tofan

(nr. inv. 1062).

9

Suceava, 9/XII 1904

Dragă Paltine,

Ieri, în învălmăşeala cea mare, am uitat să-ţi fac un amendament 
la rugămintea mea dinainte şi anume să copiezi incă două foiletoane, 
pe care acum la revizuirea materialului am aflat că le-am trecut cu 
vederea şi anume Seyitinela no. 25, 29, dacă aceste două sunt foiletoane, 
dacă nu. apoi nu, căci mie ani se pare că din cauza aceasta le-am lăsat, 
fiindcă nu sunt foiletoane ci articole deasupra liniei ; doară de vei videa, 
că prin conţinutul lor au vreun interes şi dacă nu-s direct politice.

Salut. Codrean

(carte poştală, nr. inv. 420).

10

15/XII 1904

Dragă Paltine,

Cele două bucăţi din Sentinela no. 25 şi 29 poartă titlul cea dintâi 
M elodii vechi, şi a doua Terpentin  Terpinteac ; dacă sunt in foileton 
prescrie-le, dacă sunt deasupra, numai in c3’/.ul când au vreun interes. 
Scrie-mi când vii acasă, căci ţ-a.ş trim ite „Junimea Literară" în două 
exemplare spre a o lega la Bucevschi in păreţii procuraţi de el ; dacă 
vii aşa de degrabă încât nu-i avea timp, când să li le expediez şi să le
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fac, ca să mi le poţi aduce, atunci cumpără-mi două ex., unul albastru 
altul verde şi adâ-mi-le Ia Suceava, unde iţi voi reîntoarce paralele. 
Când vii ? c-avem foarte mult de lucru, dări de seamă etc. Te-ai gândit la 
D ureri înăbuşite ? Sgâlţâi-1 pe Morariu să facă numaidecât recenziunea 
gramaticilor

Salut. Codrean

(carte poştală, nr. inv. 413).

11

14.111.1905

Dragă,

Am  pnimil manuscrisul tău şi scrisorile cu veştile cele mai nouă. 
Sunt vesel de cele ce mi le comunici, dară am să-ţi fac o rugăminte, 
ca să faci tu corectura manuscrisului şi să ştergi cuvintele „o rudă nu 
ştiu de care grad", alta nimica. Dacă va mai fi posibil şi nu va fi prea 
târziu, dacă nu. las să steie. Am prim it la redacţie de la Const. Cal- 
muschi promisa piesă ţărănească. E intitulată „La  şezătoare", într-un 
act, scrisă in versuri. E frumoasă şi se incepe a publica din numărul 
acesta. Mai târziu, când ve i fi scăpat de colocvii, am să te rog ce,va.

Cât pentru manuscripte, voi mai face eu ceva, numai să scap niţel 
de lucru, că am foarte mult. Te rog să te mai interesezi la „Junimea" 
ce se întâmplă cu Teliman ; ocaziona], explică-le oamenilor intreaga 
afacere. Mai scrie-mi noutăţi. Mai intervin-o pe lângă literaţii cernău- 
ţeni să trimită material (Stanică). Ce se aude la „Societatea pentru 
cultură" ?

Salut, Codrean
(nr. inv. 417).

12
23.111.1905

Dragă Paltin, te rog ai amabilitatea si mergi până la universitate, 
la bibliotecă şi sau ia singur vreo 20— 30 de bilete, de cele pe care se 
împrumută cărţi —  cele mari —  şi punându-le într-o cuvertă, expe- 
diază-le la adresa mea inmediat sau roagă-1 pe dl. dr. Cotlarciuc, din 
partea direcţiunii gimnaziului ca să expedieze vreo 30 de bucăţi la 
adresa directorului, căci având lipsă de oarecari cărţi pentru temă, nu le 
pot împrumuta, neavând buletinele necesare. Te rog însă să-mi faci 
lucrul acesta de urgenţă. Dealtm intrelea e bine ; dl. şefredactor e ceva 
morbos de ieri. Ce se aude pe la voi ?

Salut, Codrean
(carte poştală, nr. inv. 416).

13
8/VI 1905

Mon cher.

Trim ite inmediat dările dc samă pentru Sandu-Aldea şi Sadoveanu. 
Dealtmintrelea am început a lucra la no. 7, ceea ce cred că-i destulă
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dovadă că suntem sârguincioşi. Când apleci pe la Suceavă ? lntâlneşle-1 
pe dl. Brăileunu şi roagă-1 în numele meu pentru un răspuns la ultima 
epistolă trimisă înainte de câteva zile.

George Tofan

(carte poştală, nr. inv. 419)..

14

22.VIII.1905

Am fost în exciirsiune la Poiana Negri.

La revedere, George Tofan

(carte poştală, nr. inv. 1066).

15

12.XI.1905

Sănătate şi pace.

Trăiască persoana care m-a tradus, vivat 1
Intervină, ca articolul despre care ţ-am vorbit, din revista noastră, 

pe care o primeşti mâine, să fie publicat in Voinţa, din care motive ştii. 
Z ilele viitoare primeşti o traducere din condeiul lui Molnar şi vei da-o 
la destinaţie. Ce-i cu premiul ? Raport grabnic.

A l tău. Codrean

(carte poştală, nr. inv. 418).

16

22.XI.1905

Dragă,

Te rog să-i comunici lui Ivanovici. că ceea ce m-a rugat nu va 
fi posibil, deoarece ştii singur în ce hal au ajuns ziarele, despre care e 
vorba ; am ştiri sigure, că total e în discompunere şi decadentă, nici cap 
nici picioare. Ocazional voi mai interveni. Scuză-mă la dânsul că am 
întârziat atât de mult. Salutări la toţi. Dacă îl sileşti pe Cezar să 
resolve afacerea mea atunci vă puteţi aştepta să vin vineri seară sau 
sâmbătă dimineaţă la Cernăuţi. Spune-i că nu pot je r tfi acuma absolut 
nimică. tu cunoşti starea mea, că din cauza dispărţiturilor ce se aşteaptă 
mi-a redus numărul orelor si din acela îm i mai subtrage. Deci grăbească 
Cezar cu resolvarea şi ne revedem. Despre alegere sunt încântat. Scrie-mi 
despre premiu, doară atâta poţi iscodi tu de la ei. Gural am să-ţi co
munic o mulţime de nostimade. Articolul nemţesc e pe drum, ştii, îl 
traduce Morariu. e explicabil. Ce-i cu cel românesc ?

A l tău, G. Crăsneanu

(carte poştală, nr. inv. 414).
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17

Dragă.

Cred, c-ai aflat despre trista veste a încetării din viaţă a iubitului 
nostru soţ de luptă, G. Bârtoi. Să fii sâmbătă la înmormântare si în 
deamnă şi pc alţii. Noi sosim sau vineri noaptea sau sâmbătă cu trenul 
de dimineaţă.

Salut, George
(carte poştală, nr. inv. 1067).

29.XI.1906

18

4/1V 1907
Dragă.

Tc rog ca ocazional să ceri de la Dşoara P. la care am unul sau 
două numere din V.R. şi să mi le trim iţi —  banii ţi-i reîntorc la Cer
năuţi, că am mare lipsă. De ce nu te arăţi pe aici ?

A l tâu. George Tofan(carte poştală, nr. inv. 1073).

19

3/V 1907
Un salut de pe Leopoldsberg —  ne pornim spre Kahlenberg

George Tofan
. . . .  Ştefania Tofan
(postkarte, nr. inv. 1068).

20

Cernăuţi, ia 17.V .1907

Amice îndurerat,

Mă iartă dacă scrisoarea men iţi va cauza din nou durere, dară 
pietate pentru ce! trecut nu-mi dă răgaz. Aş dori adecă ca într-o scri
soare mai mare să eternizezi memoria celui mai distins bărbat ce l-a 
produs pământul Bucovinei şi înainte de a începe a aduna mate
rialul. aş dori să ştiu ori de voi avea în totul sprijinul fam iliei. Tu, 
dragă amice, ştii că de mult scocioresc prin hârtii vechi spre a înjgheba 
din nou câte un colţ din viaţa culturală românească şi cred că aici e 
datoria mea ca să arăt acuma când totul m i-e viu în memorie icoana 
unui bărbat al neamului nostru in toata splendoarea ei, până ce nu se 
aşază vremea, care discompune şi nimiceşte multe. Deci te rog să mă 
înştiinţezi ori de-mi vei sta în ajutoriu ca să mă achit de o datorie de
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pietate şi recunoştinţă cătră memoria aceluia pe care l-am stimat in 
viaţă şi-l voi stima şi după moarte (este vorbii despre Simion Florea 
Marian, —  n.n.).

Având răspunsul tău, voi vorbi şi cu Puşcariu şi-mi voi face un 
plan pe care ocazional ţi-1 voi comunica.

îţi mulţumesc anticipat şi te rog încă o dată să mă ierţi că intr-aşa 
timp greu te molestez. Sărutări de mână stimatei Doamne.

A l tău. George Tofan
(nr. inv. 1069)

21
Cernăuţi, 20.V.1907

Dragă prietene,

Starea în care te a fli tu e foarte esplicabilă şi vei trebui să lucri 
din răsputeri să te scuturi de pustia de miliţie, cari ţi-ar strica atât 
de mult, eu îţi promit să fac tot ce stă in puterile mele ca să capeţi 
sau amânarea sau bine să scapi cu totul. Deocamdată îţj pot da oarecari 
indicaţii pentru amânare. Fă o cerere adresată la  Ergânzungskommando, 
în care arăţi motivul pentru care ai fost transferat ca să serveşti în 
vacanţe ş-apoi ceri pe bază că le a fli în stadiul examenului şi anume 
ocupai tocmai cu temele de casă ca să ţi se acorde o amânare de un an —  
spune espres până la vacanţele anului 1908, căci dealtm intrelea le  pot 
chema în toamna anului 1907. Acestei cereri ii alăturezi înştiinţarea 
prin care ti s-a acordat termenul pentru teme, deoarece aceasta să 
sfârşeşte în iunie, atunci ar trebui să ai numaidecât mai întâi terminul 
nou ş-apoi să dai petiţia. Deci dară cere înlăi terminul nou, dară, 
grabnic. Odată petiţia gata, o predai prefecturii şi intervină ca să ţi se 
puie de acolo o recomandaţie bună căci în majoritatea caşurilor atârnă 
şi resolvarea de la această recomandaţie. Când va fi petiţia în Cer
năuţi atunci vom  videa ce e de făcut, voi căuta pe unul care are la 
dânşii trecere ca să se intereseze de soarta ei. Despre cealaltă moda
litate îţi voi scrie ceva mai târziu până ce voi căpăta şi eu informaţiuni. 
Nu v ii la Cernăuţi în chestia prolongării terminului ? Eu am fost prin 
Suceava jo i când m-am întors de la Triesi, pe câteva ore şi n-am în 
drăznit să le vizitez ; îmi vei ierta căci ştiu că durerea e mare şi fiecare 
amintire o măreşte. Data viitoare când voi veni prin Suceava te voi 
vizita de bună seamă.

îm i pare râu de sărmanul Nistor.
Dacă a fi să v ii prin Cernăuţi, te rog frumos să abaţi direct la 

mine : dacă poţi, înştiinţeazâ-mă când vii.
Sărutări de mână dnei mult îndurerate.

A l tău, George Tofan

(nr. inv. 1070).

22
19/VI.1907

Dragă amice,

iartă-mu câ-ţi răspund târziu, dar sunt peste măsură de ocupat ; 
am atâta de lucru incât nu ştiu de ce să mă apuc mai degrabă. Am
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intervenit cu Bodnărescul la Friedwagner şi chestia s-a rezolvat. Cred 
că ţi-a scris şi Friedwagner, era nemângâiat că nu ţi-a putut răspunde 
inmediat. Poţi face inmediat cererea la comandă, dar poţi să aştepţi 
şi citaţiunea, dar cred că vei fi căpătat-o deja. Cred că n-ai lipsit de un 
certificat de la medic pentru că nu vrai să ceri amânarea pentru caz 
de boală, căci atunci ai trebui să te prezinţi şi să te laşi cercetat, lot 
aşa cu atestatul de la direcţiune ; eu cred că e de ajuns cel de la 
conysiune, căci dealtmintrelea s-ar încurca afacerea. Cealaltă eventua
litate nu se poate face acum căci pentru aceasta e de lipsă să te pre
zinţi, pe când tu vei primi amânarea fără să trebuieşti să te prezinţi. 
Eu cred că e bine ca în ist. an să capeţi amânare şi apoi la anuj să pui 
cealaltă la cale. N-am primit nici o ritaţiune încă. Dar aud că vom fi 
chemaţi pentru 22 iunie, foarte rău îmi nimiceşte toate vacanţele şi 
tocmai în ist an aş avea deosebită nevoie de ele.

îm i pare foane rău că nu pol scrie nimic pentru acest număr din 
J. L., dară n-am nici două minute limp liber, şcoala de aici e un ade
vărat iad. Ţ-aş fi foarte m ulţâm itor dacă m i-ai trim ite o fotografie a 
răpausatului, ca să-l pot vedea totdeauna înaintea ochilor, poate ai un 
format mai mare. Scrisoarea trecută am prim it-o. Nu poţi veni luni 
la Rădăuţ ?

A l tău devotat.

George Tofan
(nr. inv. 1071).

23

1/VI1.1906

Dragă.

Intervină la Titu ca să ii deie primă din Matematică lui J ijie din 
clasa a V-a. căci e pericol să cadă defin itiv din două. Alecsandru e 
foarte supărat. I-am scris astăzi espres lui Repta. Adă-i aminte de scri
soarea mea. Fă tot posibilul. Un singur cuvânt despre resultat —  al tău,

George Tofan
(nr. inv. 1072)

24

15/VII.1907

Dragă,

Te rog trim ite-m i urgent notiţa promisă relativă la Brătescu-Voi- 
neşli. Să fie  concentrată şi să ţie seamă de toate lucrurile ce trebuie 
spuse. Cel ce va citi-o să fie  îndeajuns orientat asupra scriitorului.

(carte poştală, nr. inv. 1074).

Al tău, George Tofan
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25

19/VII. 1007

Dragă Liviu,

Cele dorite se vor împlini ; am pus o notiţă mai lungă în Şcoala 
despre scrieri şi le-am spus celor de la V[oinţa] Pfoporului] ca s-o 
tipărească, de mai multe ori. De la Boca Adrian am prim it încă înainte 
de moartea bătrânului şi cu consim ţământul lui. 44 calendare, alta nim ica. 
Despre celelalte lucruri nu ştiu nimică şi-mi pare rău că nu mă pot 
interesa deocamdată căci plec mâine la m iliţie ; când m-oi întoarce, oi 
căuta să le aflu de urmă ; N istor e plecat deja din Suceavă.

A l tău, George Tofan

(carte poştală, nr. inv. 1075).

20

19/VIII.1907

Dragă Lili,

Pentru numărul 4 al Ş co lii îmi trebuie iarăşi un autor modern ca 
şi în numărul trecut. A legeţi unul dintre moderni, fie Sandu, fie  Sado- 
veanu sau Goga, Carp —  fă câteva notiţe şi alege o bucată mică, potri
vită şi trim ite-m i-o. Vreau ca rubrica aceasta să remâie permanentă şi 
te rog să primeşti tu redactarea ei. Răspunde-mi ! T e rog trimite-mi 
urgent toate revistele şi cărţile sosite în decursul vacanţei la J. L. ca 
să cetesc şi eu ceva, căci nu ştiu nimic. I-am scris şi lui N istor în 
chestia aceasta. E probabil că peste vreo două zăle să-ţi trim it un articol 
pentru numărul 9 din J. L.

A l tău, George Tofan 

Răspunde!

(nr. inv. 1076).

27

25/IX.1907

Dragă Lili.

Prim it şi l-am dat : cam greu deoarece dieta ne dă de lucru, dar 
cred că se va face. Am  vorbit cu Nistor —  nu te grăbi cu revista căci 
poate să apară şi mai târziu • noi trebuie să publicăm în numărul 
acesta un articol cum  se cade, temeinic despre Hasdeu şi dacă nu mi-1 
trim ite Bogdan-Duicâ. căruia i-am scris, atunci aşteptăm unul de la
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Puşcariu. In loc de necrolog pentru Vulcan, public eu un articol despre 
colaboratorii bucovineni ai Familiei. Intre ei este şi unul E. d’A lbon, 
absolut necunoscut ; la timpul său regretatul tău bătrân mi-a spus că 
mamuţa ştie mai multe despre dânsul —  el a dispărut- pe urmă —  
fiind chiar ccva înrudi’.. Te rog trim ite-mi câteva notiţe asupra lui. 
Ş i despre Găină voi scrie o notiţă scurtă. Scrisorile lui Hasdeu să se 
publice numaidecât dacă au numai cât de cât interes general. Şi despre 
Carmen să pui o notiţă mai lungă.

Cred că ai prim it Şcoala. Te rog îngrijeşte de pe acuma rubrica ta ; 
poate scrii despre Sadoveanu, sau Bassarabescu, în măsura în care ai 
făcut-o despre Goga e foarte potrivit. Despre adunarea generală a Daciei 
incă nu-i vorbă ; la timp vei f i  înştiinţat.

Spune-i lui Ieşan că-1 rog să pregătească ceva pentru numărul v iitor 
din Şcoala, dar numaidecât.

Salutări la toţi, sărutări de mâni mămuţei.

A l  tău tovarăş,

George Tofan

(nr. inv. 421)

28
2/XII.1907

Dragă.

Te rog trim ite numaidecât şi cât de degrabă, orişicum în decursul 
săptămânii acesteia, articolul pentru rubrica literară a Ş co lii (no. 6 
şi 7) care se pune sub tipar. Spune-i lui Ieşan că-1 rog să-mi deie şi el 
ceva pentru numărul acesta.

Iţi mulţămesc şi te salut,

George Tofan

(carte poştală, nr. inv. 1078).

29
11/XII.1907

Dragă,

Dacă n-ai încheiat foaia, te rog publică următoarele cu litere mari —  
„In  unul din numerile viitoare vom publica un articol a(l) prof. de la 
şcoala profesională din Cîmpulung, lean Ştefureac, asupra Casei ţără
neşti, cu ilustraţii*1.

A l  tău, George Tofan
(carte poştală, nr. inv. 1077);
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Dragă,

30
28.1.1908

Te rog pregăteşte articolul despre un scriitor modern şi indegetează 
şi bucata potrivită s-o reproduc ; dacă poţi scrie şi articolul despre tea
trul de copii : roagă-1 pe Ieşan din partea mea să scrie despre un filosof, 
să facă mai întâi o mică introducere ş-apoi să nu uite pentru cine se 
scrie revista. Vă rog să-mi trim iteţi numaidecât şi la timp.

A l tău, George Tofan
(carte poştală, nr. inv. 1079).

31

24/X.1908

Dragă,

Eu şi soţia mea suntem în Viena şi te salutăm. Te rog să-mi comu
nici de urgenţă ce piesă se va declama la voi de 2 dec. în limba rom â
nească şi totodată te rog să-mi trim iţi urgent poesia patriotică a lui 
V. Bumbac, ce s-a declamat la sfinţirea şcolilor române şi altele dacă 
le ai la dispoziţie, căci am lipsă de ele.

George
(carte poştală, nr. inv. 1080).

32
1 l/X II.1908

Dragă.

J. L. apare azi ; până duminică vei avea (număr dublu). Bucuros dc 
articolul Popovici, trimite-1 urgent şi il public în frunte ; peste 2 săp
tămâni apare alt număr dublu. Te rog să-mi faqi tot pentru numărul 
acesta şi o dare de samă despre Voronca şi pregăteşte material pentru 
anul nou. Spune-i lui Tovarniţchi ca Şcoala Română să înainteze cel 
târziu în 8 zile ; recurs la minister, da, trecut şi motivat bine de un 
jurist, contra decisiunii guvernului —  causa concesiunii Cernăuţ. Noi 
pregătim  de aici un material pentru deputaţi, dar când se vor presenta 
deputaţii la minister să fie  recursul acolo.

George
(carte poştală, nr. inv. 1061).

33
3/1.1909

Dragă,

Ştii că în numărul 11— 12 al J. L. vor apărea mai multe clişee în 
legătură cu jubileul Şcoalei Române. Vor fi următoarele clişee : Po 
povici (boierul), Costin, Cocârlă, Marian, Cosovici, Toma, Ştefurcac,
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Ştefanelii, Internatul. Deoarece din cauza îmbulzelii de material n-a 
fost posibil să încapă si un articol referitor la jubileu, ne vom mulţămi 
cu o notiţă mai scurtă la cronică ; pentru aceasta am nevoie de datele 
necesare referitoare la viaţa fiecărui din persoanele de mai sus. Te rog 
deci ai amabilitatea şi cere manuscrisul lui Toma şi scrie pentru fiecare
o mică notiţă istorică —  data naşterii, morţii, importanţa lui —  ca să 
le publicăm la urmă sub titlul „Ilustraţiile noastre". Am  lipsă de aceste 
notiţe până cel târziu marţi dimineaţă, căci sperez că m iercuri să apară 
numărul. Deci fă-1 degrabă şi nu uita nici de darea de samă Voronca. 
Celelalte le-am prim it şi-ţi mulţămesc. In broşura M inervei lipsesc de
4 poesii care au apărut numai în Gazeta Buc. Voi aduce asta la notiţa 
ta şi voi spune că ele vor apărea succesiv la noi în revistă.

Pregăteşte ceva pentru no. 1, anul VI, că are să fie  un număr* 
splendid. Fă agitaţie printre tinerii de acolo să aboneze revista, căci 
nu-s abonaţi : înţeleg tinerii profesori Ieşan, Bileţchi, Forgaci, Batariuc, 
Turanschi, Covaşă şi alţii.

A l tău, George Tofan
(nr. inv. 422).

34

Redacţia şi administraţia 
revistei 

„JU N IM E A  L IT E R A R A "
Strada Reşedinţii 2 a Cernăuţi, la 13/1.1909

Dragă,

Pro primo : an nou cu bine.
Pro secundo : Pregăteşte ceva mândru pentru no. 1 an V I şi nu 

uita de darea de samă a lui Voronca, dară scurt.
Pro tertio : scrie inmediat şi în termini călduroşi lui Sadoveanu 

să ne deie ceva, fie  cât de puţin şi de scurt pentru no. 1, căci acuma 
avem mare lipsă.

Şi în sfârşit lucrul principal. Duminică avem  in Câmpulung adu
narea generală constitutivă a asociaţiei corpului didactic român din Bu
covina. Te invit şi te rog foarte frumos ca să v ii numaidecât, să faci 
jertfa  aceasta şi să mai iei pe cineva cu tine, să zicem pe Ivanovici, dacă 
nu va fi dispus altu l să plece. De aici va pleca Liţu, Tcaciuc, Marcu. E 
vorbă să fie  reprezentanţi ai profesorilor. Scrie-m i când pleci, ca 
să-i pot aviza pe câmpulungeni şi să plecăm odată. E probabil că eu vo i 
veni sâmbătă la Suceavă şi de acolo să plecăm împreună. Duminică di
mineaţă e acolo adunare plenară a reuniunei d istrictuale; seara e con
ven ire socială. Noi însă vom trebui să plecăm. Deci te rog să nu-mi faci 
vreo şotie căci eu ţin mult ca tu să mergi. Răspunde grabnic.

A l tău, George Tofan
(nr. inv. 423)
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30
28.1.1908

Dragă,

Te rog pregăteşte articolul despre un scriitor modern şi indegetează 
şi bucata potrivită s-o reproduc ; dacă poţi scrie şi articolul despre tea
trul de copii : roagă-1 pe Ieşan din partea mea să scrie despre un filosof, 
să facă mai întâi o mică introducere ş-apoi să nu uite pentru câne se 
scrie revista. Vă rog să-mi trim iteţi numaidecât şi la timp.

A l tău, George Tofan
(carte poştală, nr. inv. 1079).

31

24/X.1900

Dragă,

Eu şi soţia mea suntem în Viena şi te salutăm. T e  rog să-mi comu
nici de urgenţă ce piesă se va declama la voi de 2 dec. în limba rom â
nească şi totodată te rog să-mi trim iţi urgent poesia patriotică a lui 
V. Bumbac, ce s-a declamat la sfinţirea şcolilor române şi altele dacă 
le ai la dispoziţie, căci am lipsă de ele.

George
(carte poştală, nr. inv. 1080).

32
1 l/X II.1908

Dragă.

J. L. apare azi ; până duminică vei avea (număr dublu). Bucuros de 
articolul Popovici, trimite-1 urgent şi îl public în frunte ; peste 2 săp
tămâni apare alt număr dublu. Te rog să-mi faqi tot pentru numărul 
acesta şi o dare de samă despre Voronca şi pregăteşte material pentru 
anul nou. Spune-i lui Tovarniţchi ca Şcoala Română să înainteze cel 
târziu în 8 zile ; recurs la minister, da, trecut şi m otivat bine de un 
jurist, contra decisiunii guvernului —  causa concesiunii Cernăuţ. Noi 
pregătim  de aici un material pentru deputaţi, dar când se vor presenta 
deputaţii la minister să fie  recursul acolo.

George
(carte poştală, nr. inv. 1061).

33
3/1.1909

Dragă,

Ştii că în numărul 11— 12 al J. L. vor apărea mai multe clişee în 
legătură' cu jubileul Şcoalei Române. Vor fi următoarele clişee : Po
povici (boierul), Costin, Cocârlă, Marian, Cosovici. Toma, Ştefurcac,
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Ştefanelii, Internatul. Deoarece din cauza îmbulzelii de material n-n 
fost posibil să încapă şi un articol referitor la jubileu, ne vom mulţămi 
cu o notiţă mai scurtă la cronică ; pentru aceasta am nevoie de datele 
necesare referitoare la viaţa fiecărui din persoanele de mai sus. T e  rog 
deci ai amabilitatea şi cere manuscrisul lui Toma şi scrie pentru fiecare 
o mică notiţă istorică —  data naşterii, morţii, importanţa lui —  ca să 
le publicăm la urmă sub titlul „Ilustraţiile noastre". Am  lipsă de aceste 
notiţe până cel târziu marţi dimineaţă, căci sperez că miercuri să apară 
numărul. Deci fă-1 degrabă şi nu uita nici de darea de samă Voronca. 
Celelalte le-am primit şi-ţi mulţămesc. In broşura M inervei lipsesc de
4 poesii care au apărut numai in Gazeta Buc. Vo i aduce asta la notiţa 
ta şi voi spune că ele vor apărea succesiv la noi în revistă.

Pregăteşte ceva pentru no. 1, anul VI, că are să fie  un număr* 
splendid. Fă agitaţie printre tinerii de acolo să aboneze revista, căci 
nu-s abonaţi : înţeleg tinerii profesori Ieşan, Bileţchi. Forgaci, Batariuc, 
Turanschi, Covaşă şi alţii.

A l tău, George Tofan
(nr. inv. 422).

34

Redacţia şi administraţia 
revistei 

„JU N IM E A  L IT E R A R A 1 
Strada Reşedinţii 2 a Cernăuţi, la 13/1.1909

Dragă,

Pro primo : an nou cu bine.
Pro secundo : Pregăteşte ceva mândru pentru no. 1 an V I şi nu 

uita de darea de samă a lui Voronca, dară scurt.
Pro tertio : scrie inmediat şi în termini călduroşi lui Sadoveanu 

să ne deie ceva, fie  cât de puţin şi de scurt pentru no. 1, căci acuma 
avem mare lipsă.

Şi în sfârşit lucrul principal. Duminică avem  în Câmpulung adu
narea generală constitutivă a asociaţiei corpului didactic român din Bu
covina. Te invit şi te rog foarte frumos ca să v ii numaidecât, să faci 
jertfa  aceasta şi să mai iei pe cineva cu tine, să zicem pe Ivanovici, dacă 
nu va fi  dispus altul să plece. De aici va pleca Liţu, Tcaciuc, Marcu. E 
vorbă să fie  reprezentanţi ai profesorilor. Scrie-mi când pleci, ca 
să-i pot aviza pe câmpulungeni şi să plecăm odată. E probabil că eu voi 
veni sâmbătă la Suceavă şi de acolo să plecăm împreună. Duminică di
mineaţă e acolo adunare plenară a reuniunei districtuale ; seara e con
venire socială, Noi însă vom trebui să plecăm. Deci te rog să nu-mi faci 
vreo şotie căci eu ţin mult ca tu să mergi. Răspunde grabnic.

(nr. inv. 423)
A l tău, George Tofan
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35
3/II 1909

Dragă,

Am  fost invitat do reuniunea învăţătorilor români din Humor să ţin 
acolo, cu ocazia adunării, o conferinţă. Am  anunţat o conferinţă despre 
literatura modernă care am ţinut-o la Rădăuţi, numai lucrată şi în partea 
a doua (Goga, Sadoveanu, Brătescu-Voineşti). T e  invit de timpuriu să-mi 
ajuţi făcând citiri din autorii respectivi. îţ i scriu când plec şi ne întâlnim 
în Hatna. Trenul costă tour-retcur 80 cor. Scrie-m i inmediat ca să ştiu 
cum stau.

A l tău, George Tofan 

(carte poştală, nr. inv. 1061)

36

9/11 1909

Dragă,

V e i f i  c itit în ziare că şedinţa în care vom  vorbi noi e fixată pe du
minică la oarele 2 p.m. Deci toate condiţiile cerute de tine sunt împlinite. 
A  doua zi e sărbătoare şi chiar în aceeaşi zi cu trenul de sară te poţi în
toarce şi la 10 seara eşti acasă. Legătură la Iţeam ai imediat. Te-am  a- 
nunţat la Humor şi eşti trecut în program. Trebuie să vii în redingotă. 
Prepară citiri din Goga (poate şi poezia din Viaţa Românească), apoi Sa
doveanu, Brătescu-Voineşti şi mai ceva dacă crezi. Rotică nu poate veni, 
având sara acolo o serbare, J. L. a apărut azi.

A l tău, George Tofan

(carte poştală, nr. inv. 1982)

37

12/11 1909

Dragă,

N oi —  merge şi Marcu —  pornim din Cernăuţi duminică dimineaţă ; 
tu trebuie să te porneşti cu trenul de 10 dim. La Hatna ne întâlnim ; 
poate venim  la Iţeam că avem  şi aşa mult de aşteptat. îmbracă-te în 
negru. Eu vorbesc numai despre Sadoveanu şi Goga. Cred că ar f i  bine 
să citeşti de Sadoveanu — în  pădurea Petrişoru lu i. Cred că, fără să 
amintesc, ai putea citi ceva frumos şi din Sandu, poate Ghiocel.

A l tău, George Tofan 

(cartc poştală, nr. inv. 1083)

m

38

Dragă,

Am prim it legenda trimisă. Nu pot insă s-o public din următoarele 
m otive : 1) N-am loc. nici in numărul acest şi cu atât mai puţin în cel 
dublu pe iulie-august. 2) Este tocmai dl. Orest Tarangul acela care, în 
timp de grea criză financiară pentru revistă, a sistat abonamentul în 
semn de încurajare, din care cauză, cred. că nici n-a avut obrazul a mi 
se adresa direct. 3) întreaga legendă amiroasă la sfârşit a reclamă per
sonală, lucru despre care ştii că nu intră în programul revistei noastre.

Toate aceste ţi le scriu însă numai pentru tine. Lui spune-i că din 
cauză de lipsă de spaţiu s-ar putea tipări, poate, la toamnă şi de aceea 
propune-i să se tipărească in foiţa „Pa trie i", ceea ce e uşor —  fă -i lucrul 
plausibil, căci la J. L. nu e speranţă deloc.

Mă m ir că pledezi pentru astfel de transacţii —  mă abţin de a le 
califica după merit. Dealtmintrelea ve i auzi părerea mea şi oral.

Numărul cu Eminescu se face. Puşcariu a fost la căpitanul Garreis. 
A  a fla t lucruri interesante. Nu ti le descopăr, ca să-ţi fac surpriză. Că
pitanul i-a comunicat că înainte de ani de zile i-a dat lui Filimon Ta- 
niac —  prietenul tău de cataramă —  un portret sau două de a le lui Emi
nescu şi mai multe poezii inedite, cu care lucruri nu s-a mai întâlnit 
până în ziua de astăzi. Căpitanul are o părere cam problematică despre 
respectivul domn. Caută să mai a fli ceva. poate s-ar putea mântui de 
pieire. Fă articolul care l-ai promis şi trimite-1 grabnic şi franchează scri
sorile suficient, la din contra te expui să ţi le refuz. Jertfeşte vreo câţi
va bani, că şi aşa te ve i face, ca mâine, milionar.

Cât despre festivalul comemorativ „Eminescu11 te înştiinţez că îna
inte de a visa tu  de o serbare, la noi totul a fost pus la cale. La noi se 
va face o serbare mare la teatrul municipal din iniţiativa studenţimii, sub 
conducerea lui Puşcariu. Şi chiar la pedagogicul nostru, care nu e şcoală 
românească ca gimnaziul vostru, se va face o serbare şcolară cu conferin
ţă, cântări şi declamări. Deci f i i  liniştit !

Ideea cu provincia e bună şi se va realiza. D-lui Dr. Daşchievici co- 
munică-i din partea administraţiei că ş.i nouă ne-a sângerat inima că 
n-am putut publica un portret al lui Petrino, deşi avem  patru, dar pun
ga nu ni permite. Abonaţii*din Suceava, in loc să plătească abonamentul, 
se lasă părâţi. Deci dacă...

Ce priveşte voievozii, comunică-i că începând cu N -rele viitoare vom  
publica o serie de mănăstiri, biserici vechi, voievozi, inscripţii etc. Când 
apare organul bucovinean de frunte „L iga “ ? Situaţia e  încurcată. Se cere 
o limpezire, care poate veni numai de la voi N -ai je r t fi 10 cor. pentru 
un clişeu ? căci am de făcut vreo 10 pentru N o v iitor şi bani nu-s în 
cassă. Scrie !! Salutări !

N icolae Tcaciuc
Diac de logofeţie

George Tofan 
logofăt

Cernăuţi, la 27 mai 1909

(nr. inv. 1115)
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Redacţia ziarului 
„P A T R IA "  în Cernăuţi

20/X 1909

Dragă Lili,

A lăturat rectificarea ; ea trebuie  să apară în numărul de duminică, 
fiindcă fiecărui om, cu atât mai mult unei societăţi, trebuie să-i dai 
dreptul de apărare. Te rog deci dară pe cel târziu vineri dimineaţă să 
mi-o trim iţi pe adresa mea. Formulează-ţi observaţiile tale, dar scurt 
căci mi s'-a obiectat din multe părţi că lucrul s-a prea intins, —  şi fără 
patimă, ca să nu aibă chestia aspect personal. Trim ite-m i numaidecât 
la timp.

A l tău, George Tofan
(nr. inv. 425)

40

Cernăuţi, în 25 Nov. 1909

Redacţia ziarului 
„P A T R IA "  în Cernăuţi

Dragă.

De ce te adresezi Părintelui Gherman, dacă ştii că eu conduc „Pa
tria " ? Când a sosit scrisoarea ta, Gherman era in Nanheim ; acuma s-a 
reîntors, însă petrece mai mult în Mahala. Despre broşura antisemită 
despre care aminteşti în scrisoare, nu ştiu nimic ; n-am văzut-o. Despre 
apariţia zilnică a „Pa trie i”1 :iu sc ştie nimic. „Junimea Literară" apare ca 
număr dublu, peste vreo săptămână. Adresa lui N istor e : Bucureşti, Ca
lea G riv iţe i 27. Din „Ţara  Noastră'* sunt numai numrele 40. 42, 43 şi 
45, aşa că nu-ţi pot folosi la nimic. No. 72 din „Patria " ţi-1 trim it azi. La 
scrisoarea, adresată m ie personal în chestia Şezătorilor Literare, îţi vo i 
răspunde peste vreo câteva zile.

Salutări, George Tofan

(nr. inv. 425)

41

8 Dec. 1909
Redacţia ziarului 
„P A T R IA 41 în Cernăuţ

Dragă Lili,

După cât te vei încredinţa din numărul de azi era im posibil ca ar
ticolul să apară fiindcă primul a trebuit să fie  despre ministru şi cele
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lalte tot. Scrie-m i urgent dacă cel de pe duminică e actual, ca să-l dau 
la tipar. A r  fi bine să-mi telegrafiezi deja mâine, dealtmintrelea întârzie.

A l tău, George Tofan
(nr. inv. 427)

42

Cernăuţi, la 14 Dechemvre 1909

Redacţia Revistei 
„JU N IM E A  L IT E R A R A ", 
strada Reşedinţei 2 a.

Scumpe Liliucă,

Iţi scriu in afacerea serbărilor „Societăţii scriitorilor". Am  vorbit cu 
Puşcariu ; iată ce credem noi. Ştii că am intrat in Comitetul Societăţii 
pt. Cultură şi am dori să o reînviem dacă e posibil. De aceea am dori 
ca toate aranjările de felul acesta să se facă sub egida societăţii. Aşa şi 
cu Societatea Scriitorilor. Suntem înţeleşi cu timpul şi cu celelalte mo
dalităţi numaicât am dori ca să popularizăm încâtva numele Societăţii. 
Scrie-ne ce crezi tu în privinţa aceasta. La Cernăuţi, e in afară de orice 
discuţie, că va trebui să se dea sub egida societăţii p. cult. Totodată îţi 
comunic că noi am dori ca, în Cernăuţi să rămâie scriitori 2 zile. Dealt
mintrelea suntem cu toate celclalte înţeleşi. Sunt oarecari angajamente 
materiale ? N istor locuieşte : Calea G riv iţe i 27. „Junimea Literară14 vei 
prim i-o poimâne. Dăm lămuririle necesare în privinţa aceasta.
«. * V V V * !

Te salută cu mult dor al tău,

George Tofan
(nr. inv. 426)

43

Cernăuţi, la 1/1 1910

Administraţia Revistei 
„.JUNIMEA L IT E R A R Ă "
Strada Reşedinţei 2 a

Dragă Lili,

Dupâ cât vei fi văzut singur tu ai „pech" cu articollele. Articolu l 
tău l-am  prim it la orele 12 şi la 4 ore a apărut ziarul, adică era aşa de 
înaintat încât nici notiţa n-am putut-o vâri ; de cel mare nici vorbă. 
Asta s-a făcut din cauză că azi fiind anul nou, maşinistul nu lucră. La 
asta ocazie ţin să-ţi mai spun ceva. Comitetul redacţional în concordanţă 
cu Flondor la reclamaţiile publicului, a hotărât ca articolele de fond să 
f ie  scurte, adică să nu întreacă spaţiul ce observi că-1 ocupă articolele de
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fond de o bucată de vreme. De la regula aceasta nu ne putem abate de
loc. T e  rog deci comunicâ-mi urgent ori de convii să-l punem în numă
ru l de Crăciun la loc doi. Tn privinţa discretiunii, f i i  fără grijă  !

Nu ţi-am răspuns la scrisoare, că adică n-aveam ce răspunde ; aştept 
ca tu să-mi trim iţi detaliile şi să-mi spui ce-am să fac. Am  dori să cu
noaştem programul. Am să fac cu ceva la Rădăuţi, sală, alte lucruri, scri
e-m i c-apoi nu-i vreme. Dacă voi şti programul Academ iei ortodoxe, e- 
ventual a lte coruri vor putea da câteva cântece, dar ce va fi la Rădăuţi ? 
A m  auzit că Puşcariu a fost zile le acestea la Folticeni, dar nu m-am în
tâlnit cu el, probabil a vorb it cu Sadoveanu. Pentru clişee n-avem bani, 
m ijloacele noastre sunt absolut sleite. Roşea dacă vrea să i se iacă re
clama, să contribuie şi e l (Ştefureac şi-a comandat singur clişeele cu 50 
cor. şi le-a dăruit J. L.) sau fă  cum am făcut eu cu Eminescu —  am fă
cut o colectă. Numărul nou apare cu o copertă de un pictor român din 
Miinchen. Pachetele J. L. trim ite-le incoace dacă plăteşti transportul, da
că nu, lasă-le până la ocasiuni mai bune. Calendarele ar putea să rămâie 
la mine ca o amintire, eventual să le donez unei soc. care să aibă o co
lecţie completă. Dar dacă le ceri cu „musai“ , ţi le vo i trim ite după ce-mi 
vo i f i  luat note. Âm  dat oiidin să ţi se trim ită nr. 72 din „Pa tria " şi mă 
m ir că nu l-a i primit, deoarece administraţia noastră funcţionează per
fect. Ţ i se va trimite. „Ţara noastră “ nu-i. La Crăciun rămân în Cer
năuţi. Volumul îl voi anunţa.

Sărbători cu bine !

George Tofan
(nr. inv. 447)

44
Cernăuţi, 3/11 1910

Lili,

Scrie-m i urgent, să am pe sâmbătă dimineaţă cel târziu o schiţă bio
grafică completă asupra lui Sadoveanu, fără apreciere, ci numai năs
cut, studii, a scris operile. a colaborat la revistele, colaborează la revis
tele, pregăteşte etc. Toţi ceilalţi, afară de dânsul, Iosif şi A n g h e l; aceşti 
doi voi căuta să-i scot de la Puşcariu.

Urgent,

George Tofan

(cate poştală, nr. inv. 1111)

45

Cernăuţi, 6/XII 1910

Dragă,

Aştept articolul pentru „Şcoala" ca să pot pune no 1 sub tipar. T e  
rog trimite-1. J. L. â apărut azi. Trim ite imediat pentru no. 11— 12 ceva,
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începe a se culege. Despre toate celelalte, la congres, la care sper să te 
văd. Clişeul sunt gata să ţi-1 fac.

A l tău. . . . .

. . .................  ..................George Tofan

(că ile  poştală, nr.'inv, 494):

46

. .. ■ ....• Cernăuţi, la 28/X 1910

Redacţia Revistei • .  i , ................
„JU N IM E A  L IT E R A R A "

Dragă.

Am  a fla t că ai un articol statistic despre şcoli. T e  rog nu-1 da nică
ieri, păstrează-1 pentru „Şcoala" care va apare in scurt timp.

Totodată trim ite material pentru „Junimea Literară11 că n-avem cu 
ce scoate numărul 10 ; ceva proză dară urgent.

A l tău,

George Tofan
(nr. inv. 500)

47

Redacţia ziarului *
.P A T R IA " în Cernăuţi

Dragă Lili,

Am  prim it înştiinţarea voastră şi te rog să-mi scrii pe larg totul —  
ce pregătiri ai făcut : plar.carte şi scrisori in provincie, anunţ la căpi
tănie, fără program (se poate aşa ceva sau ştii ce-au să citească ?). Cine 
vorbeşte despre Creangă ? Eşti sigur că vin cei anunţaţi ? Cu cine ai 
fixat preţurile stalurilor, căci mie mi se par prea scumpe, eu vreau la 
noi să le fac mai moderate. Ţi-au lăsat ei în seama ta fixarea preţurilor ? 
Apoi o chestie foarte însemnată e aceasta. Tu ştii că în 16 1. c. e sborul 
aparatului B16riot în Cernăuţi şi va fi multă lume de la ţară. Ori de n-ar 
fi deci bine ca in loc să plece atunci la Câmpulung, să vie în Cernăuţi, 
deoarece multă lume de la ţară va f i  in Cernăuţi şi nu e  esclus să fie  un 
mic fiasco. Deci gândeşte-te la aceste şi dacă a fli că e bine, schimbă 
zilele dacă se mai pot schimba. Tu vei afla de la câmpulungeni mai uşor. 
Scrie-m i imediat şi detaliat.

A l tău,
George Tofan 

(scrisoare nedatată, aprox. J 910, nr. inv. 428)
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Cernăuţi, 24/XII 1910

Dragă,

Liceul din Câmpulung are 3 clase, din V ijn iţa  2, din Coţman 6. A rti
colul trebuie să-l am cel târziu  luni la amiază. Numaidecât. T e  rog să 
m i-1 trimiţi, căci dealtm intrelea nu pot apare. Incă o dată te rog tri- 
mite-I.

A l tău.

George Tofan

(carte poştală, nr. inv. 497)

49

Cernăuţi

Dragă,

Eu vin la Suceava ca reprezentantul presei, rog a m i se rezerva pen
tru reprezentaţie un loc potrivit. D. Puşcariu va fi scris că nu poate 
veni, deci dară nici vorbi. Şi pe mine m-au invitat să vorbesc, dară eu 
nu ştiu despre ce şi deci dară nici n-oi vorbi.

A l tău,

George Tofan 

(carte poştală nedatatî, aprox. 1910, nr. inv. 1084)

50

Cernăuţi, la 16 iunie, 1909

Redacţia şi administraţia revistei 
„JU N IM E A  L IT E R A R A M 
strada Reşedinţii 2 a

Adânc mâhnitule,

Cele ce mi le povesteşti despre campania din Suceava sunt pâră 
veche şi mă mir de tine că nu ai o ţinută mai hotărâtă, ca cel puţin să 
n-aibă ei lucru prea uşor. Căci cu toată ţinuta ta conciliantă ei Sţi sunt 
şi iţi vor rămâne duşmani. Deci ce rost să aibă această ţinută ? Cel mult 
îi poate încuraja să devie unii şi mai obraznici şi a lţii şi mai iloiali, după 
cum pare să fie  cazul in chestia prezentă. N ici în chcstia Tarangul nu ieşi 
mai bine. Nu că aş fi crezut că din m otive personale ai făcut-o, ci chiar 
presupunând că n-ai cunoscut raportul lui cu administraţia „J. L “ , cred 
eu că trebuia să refuzi, dar acum s-a trecut. Am  dat articolul la „Patria" 
şi facă cu el ce li place. Notiţa trimisă voi ingriji-o. Serbarea noastă  e
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fixată pentru 29 şi scrie-m i imediat ori de ne poţi înprumuta cele 3 
portrete, pentru care garantez personal şi pe care ţi le trimit imediat îna
poi, să ştiu că pleacă chiar cineva cu trenul la Suceava pentru acest 
lucru. Pentru cazul neaşteptat că te-ai purta cu gândul să fixezi şi ser
barea voastră pe 29, te rog fă ca această serbare să fie  pusă pe o z i îna
inte sau în urmă de 29, la noi. nemaifiind posibil acest lucru, fiind pro
gramul şi ziua aprobate de consiliul şcolar dc ţară. M-aş supăra tare de 
nu mi-ai face acest serviciu. Noi de luni de zile ne batem capul cum să 
ajungem la nişte portrete sau busluri ale poeţilor. Raportul despre ser
bare îmi trebuie pentru „J. L “ , deci să fie  scris literar. Trim ite articolul 
despre Eminescu ia timp ! A i vorb it cu Filimon Taniac ??ţ

Salutări, George Tofan, N. Tcaciuc
(nr. inv. 499)

51

Cernăuţi, 15/1 1911
Redacţia ziarului 
., P A T R IA  “

Frate,

N-aveam  de gând să-ţi răspund la ultima scrisoare a ta, deoarece 
am atâtea de replicat că numai greu se poate spune o parte mică în 
scrisori. Dară neavând auspicii să te întâlnesc degrabă, mă văd silit ca 
măcar în linii generale să revin asupra scrisorii tale, ca să nu crezi că 
aprob ce-ai scris, dară sunt prea indiferent faţă de învinu irile tale 
aproape fără escepţie nemotivate. Mai întâi o declaraţie. T e asigur pe 
cuvântul meu de cinste că atunci când am vorbit ultima dată cu tine 
n-aveam ştire că Lupu are de gând să publice un articol şi cu atât. mai 
puţin că-ţi va da un ghiont. Deci n-a putut f i  vorba de o ameninţare. 
Cele spuse de mine nu stau deci deloc în nici o legătură cu articolul ; ele 
au fost mai mult o glumă ca şi care alta cred c-ai mai auzit de la mine. 
Cu asta încă n-am îndepărtat. învinuirea că un organ condus de mine 
te ghionteşte —  de alta nici nu-i vorba decât de un ghiont trecător —  
De tine. care-mi eşti prietin şi colaborezi la reviste conduse de mine. 
In privinţa formală, îţi dau următoarele lămuriri. Un concluz a l comite
tului naţional hotărăşte —  şi asta nu de azi, ci de astă vară sau astă 
toamnă —  că fiecare deputat poate publica articole care conţin atacuri 
personale sub iscălitura sa. Dreptul acesta nu i-1 poate lua nici partidul, 
nici comitetul, nici conducătorul ziarului. P e  lângă asta Lupu e in comi
tetul naţional referent ziaristic şi ca atare are drept să dispună de ziar. 
Aceste nu ţi le  spun ca să mă disculp, fiindcă nu sunt vinovat, nici ca 
să arunc vina asupra altuia, ci spre a-ţi arăta că o intervenţie a mea in 
calitate de şef redactor nu putea urma şi n-avea nici un succes. N-aş 
putea apăra po mine de atacuri dacă un deputat le subscrie, căci am 
votat şi am fost înţeles la1 timpul său cu hotărârea de mai sus, căci nu
mai aşa mă puteam scuti ca să nu vin în perplexitate a publica atacuri 
anonime care se răsfrângeau asupra mea. Din acest titlu nu-mi poţi face 
nici o învinuire. Aş înţelege să-mi faci o învinuire dacă aş fi publicat un 
atac anonim. Cred că l-aş merita, dar aşa nu. Tu poţi zice bine, dar eu
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aşteptam ca tu văzând atacul, în baza prieteniei noastre şi a convingerii 
că eu nu colaborez la revistă, puteai interveni ca atacul să fie  eliminat. 
Dragul meu, vezi insă că in ce priveşte partea a doua a supoziţiei mele, 
lucrul nu e lămurit. Lupu susţine cu toată tăria şi in repeţitie rân
duri când am vorbit cu dânsul, că el are dovezi suficiente in mână că 
tu eşti colabox-atorul revistei, ba că ai scris şi artico lu l p rim  (no 1). In 
faţa acestor afirmări eu ce să spun ? Ce contraargumente să opun eu ? 
Opinia publică din intreaga ţară te arată ce. unul din stâlpii revistei. 
Chiar in ultima şedinţă a comitetului un deputat a spus că pe baza in
form aţiilor sigure ce le are dir. Suceava, de la oamenii ce stau în jurul 
revistei, tu ai f i  unul din scriitorii fruntaşi ai revistei. Şi articolul ultim 
despre judecători, cine l-a scris ? Hazul situaţiei pentru inamici şi du- 
rerea pentru noi e că r.u cei pe care doreşti tu să-i atacăm s-au aliat cu 
„Revista politică", ci democraţi convinşi ca Liţu. Marian, Doboş. Logigan, 
Lcontfreş şi batjocoresc pe capii democraţilor mai rău decât „apărăriştii". 
Eu înţeleg de ce Lupu nu atacă pe Toma etc. pentru că mai întâi aceş
tia —  aşa susţine lumea —  nu scriu la „Revista Po litică1', ş-apoi nu-1 
dor atacurile lor, pentru că ii cunoaşte, ci atacurile foştilor săi tovarăşi. 
Asta cred că vei înţelege-o şi tu. Peste pasajul in care vorbeşti maliţios, 
de deputăţia mea etc.. pot trece la ordinea zilei. Situaţia mea în politică 
ţ-am espus-o de mai multe ori şi ţi-o mai pct espune şi altă dată. Orişi- 
cum iţi declar că eu n-am lov it în tine, dar n-aş spune că ghionturile 
din :foaia de la Suceava nu purced de la prieteni de-ai mei. Eu cred însă 
că dacă a fost să fie  aşa. ca să nu rămânem in politică la un loc, nu ne 
împiedică nimic să lucrăm împreună pe alte terene, unde ne înţelegem. 
Şi din acest punct de vedere cred că poţi colabora la „J. L ." şi la „Şcoa
la14, şi chiar aştept ceva articole, crezând că dupâ ce ve i fi judecat situa
ţia liniştit, vei ii ajuns la alte convingeri. îndeosebi vreau să ştiu hotărât, 
pot conta la articolul pentru no 2 al „Şco lii11 Eu doresc o colaborare a 
ta, o ţin de necesară şi folositoare şi cred că dacă te închini unui ideal, 
nu trebuie să amesteci personalităţi in astfel de chestii, cu atât mai 
mult că ştii că eu nu mă îmbogăţesc pe urma lor, dară eu nu fac o ches
tie de existenţă pentru mine din colaborare.

A l tău, George Tofan
(nr. inv. 496)

52

Cernăuţi, 6/3 1911

Redacţia Revistei 
„JU N IM E A  L IT E R A R A »
Cernăuţi, strada Reşedinţei 2 a

Dragă.

No 2 din „Şcoala“ ţi s-a trimis şi cred că l-ai şi primit. Cauza e că 
nu-i incă rânduială in administraţie. Cu coperta „J. L .“ stă aşa. Deşi 
avem o datorie de 1100 cor. cu finea lui 1910, eu tot am fost gata sa în
noiesc coperta şi în scopul acesta s-a dresat dr. N istor şi Marcu perso
nal, nu numai lui Roşea de repeţite ori, dai* şi altora 2 pictori bucovineni
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şi lui Kim on-Loghi în Viena. Toţi au promis, dar deocamdată n-am ni
mic. Tu de ce nu-mi trim iţi nimică nici pentr-o revistă ? N-ai putea 
vorbi despre conferinţa lui Pârvan într-un articolaş, rezumând ideile, 
şi de ce nu le trim iţi ? Cunosc articolul lui Bogdan şi voi lua notă, dar 
nota personală etc. ? M-ai îndatori foarte mult. Ştiu că ai lucruri gata 
te înşeli dacă crezi că e mai temeinic şi mai de efect ca al lui Pârvan ; 
al lui Bogdan e foarte superficial.

Dările de seamă ? Eu le introduc bucuros, poftiţi numai de scrieţi ! 
A r  avea rost observarea numai dacă mi s-ar fi trimis şi aş fi refuzat.

Deci te rog trim ite de urgenţă, azi încep a culege ambele reviste —  
ceva pentru „Şcoala44 şi „Junimea Literară".

Ce-i cu Ghibu ?

(nr. inv. 429)

A l tău, George Tofan

53

Redacţia „F O II PO P O R U LU I11 Cernăuţi, în  31/V 1911
(Palatul Naţional)
Telefon Nr. 422

Dragă.

Acceptez ideea ta, cred insă că nu se poafte executa în luna iunie 
ci de abia in septemvrie pe când vom organiza-o cum se cade. Venitul 
să-l dedicăm şcolilor particulare din comunele mixte.

Adresa lui Grămadă n-o cunosc : a lui N istor —  IX  Loblichgasse 5 ;4. 
De ce nu trim iţi nimic nici pentru „Şcoala", nici pentru „J. L .“ ?

A l tău. George Tofan

(nr. inv. 430)

54

Redacţia Revistei __  Cernăuţi, la 18 iulie 1911
„JU N IM E A  L IT E R A R A 11 
Strada Reşedinţei 2 a

P. T. Domnule.

Numărul v iitor al revistei „Junimea Literară va f i  închinat în parte 
sau chiar tot d-lui N icolae lorga cu ocazia îm plinirii vârstei de 40 ani. 
Noi Bucovinenii datorim deosebită recunoştinţă acestui mare bărbat al 
neamului nostru. Ne adresăm şi cătră D -V  cu rugămintea ca să contri
buiţi cu ceva pentru numărul festiv, închinat acestui propovăduitor a l
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idealului naţional. Contribuţiile binevoiţi a le  adresa la „Junimea Lite- 
rală“ , Cernăuţi, până la 1 august 1911.

Pentru comitetul red.,

Georghe Tofan

(adresă oficială, dactilografiată, nr. inv. 432)

55

„Foaia Poporului11 13/X 1911
Cernăuţi (Bucovina)
Telefon 442

Dragă,

Mă port cu gândul să plec la Galaţi şi-am şi anunţat venirea mea. 
Dacă ai vrea să pleci ai putea lua sarcina de a reprezenta una din mul
tele societăţi care n-au reprezentanţi.

Puşcariu nu e aici şi nici nu cred că ar putea face ceva. Eu proiec
tez să mă duc în persoană la presidentul ţării de la care atârnă conge- 
diarea. Am  să încerc şi alte drumuri şi dacă voi ajunge la vreun rezul
tat ţi-1 vo i comunica îndată.

„J .L .“ apare în primele zile ale lui novembrie. Trim ite materialul 
de timpuriu căci dacă se culeg alte articole nu le pot scoate deoarece 
Bucevschi îmi face gi’eutăţi. Articolul lui Doboş l-am primit şi după 
putinţă îl voi publica în numărul viitor. Cum să mă împac cu Grămadă ? 
Să-i cad în genunchi şi să-l rog de iertare ? El crede că are motiv să 
se simtă atins de o notiţă, dar ce să zic eu de multele articole în care 
a bătut în „Foaia Poporului11 pe care o conduc eu ?

Cea mai bună soluţie e ca să scoatem „J. L .“ din certele politice şi 
personale. Dacă nu suntem în politică una, nu înseamnă că nu putem 
fi şi in literatură. Aceasta-i părerea mea. Ş-apoi „J. L ." nu e chestiune 
personală, ca să sufere sub neînţelegerile ce le am eu cu X sau Y.

Cu bine. George Tofan

(nr. inv. 431)

56

Administraţia revistei Cernăuţi, 6/XII 1911
„JU N IM E A  L IT E R A R A "

Dragă,

Citeşte dimpreună cu Morariu lucrurile ce ţi le trim it şi înapoiază- 
m i-le până cel târziu duminică dimineaţă dimpreună cu părerea voastră 
„autorizată11. Pe când piesa ?
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De Crăciun voi convoca pe „scriitori" la un sfat.

Â'l tău, George Tofan

P.S. Scrie ceva pentru Şcoala“. N -ai scrie un m ic articol despre 
Pumnul, pentru „Şcoala11 ? Am  clişeele lui Bodnarescu. Indeamnă-I pe 
Ieşan sâ scrie pentru „Şcoala" şi „J. L “ .

(nr. inv. 433)

57

Administraţia Revistei Cernăuţi, la 19 dec. 1911
„JU N IM E A  L IT E R A R A 14

Domnule,

La dorinţa mai multor colaboratori ai noştri, comitetul de redacţie 
convoacă pe toţi colaboratorii revistei „Junimea L iterară" la o şedinţă, 
care se va ţine duminică, în 24 dec. 1911 la oarele 11 a.m. în localităţile 
Societăţii pentru cultură şi literatură română (strada Senkowicz). Se vor
discuta chestiuni de-ale revistei. La această şedinţă vă rugăm să partici
paţi şi d-voastră.

Cu tot respectul,

George Tofan

Ion Nistor 
(adresă dactilografiată, nr. inv. 434)

58

„Foaia Poporului" ^
Cernăuţi (Bucovina) 28/XII 1911
Telefon 442

Dragă,

Alăturat îţi trim it un articol sosit din Suceava. La articol erau ală
turate mărci în valoare de 1 cor. — ca plată ! Se vede de departe că-i 
„M ache“ . Cercetează şi află de este vr-un George Sahlean.

Pregăteşte ceva pentru „J. L.“ no 1 şi îndeamnă-1 şi pe Morariu şi 
Ieşan ; tot aşa şi pentru „Şcoala".

A l tău, George Tofan
(nr. inv. 435)
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59

Administraţia Revistei Cernăuţi, 7/1 1912
„JU N IM E A  L IT E R A R A "

Dragă,

Alăturat „Dreptul lin iştii1- (nu-i mai precizez „la linişte1*.) şi alt ma
terial literar, pe care îl veţi trim ite la timp. Trim ite numerile vechi din 
„J. L .“ în pachet nefrancat ; plătim noi aici. Tocmai acum rânduim co
lecţiile vechi şi m i-ar fi  binevenite. Nu-1 poţi mobiliza pe Morariu ?

Volumul tău va fi anunţat în no viitor, cu no acesta m-am păcălit —  
mi-au rămas vreo 10 pagini culese şi o grămadă de alt material. Să 
anunţ volumul şi în „F . P .u ? La prostiile ce ţi le-am trimis nu e nevoie 
să reflectezi. Cu coperta merge greu.

Sărbători cu bine. Pace şi voie bună,

George Tofan

(nr. inv. 436)

60

„Foaia Poporului" ,, 19/1 1912
Cernăuţi (Bucovina)

Dragă,

Desigur vei f i  supărat că nu ţi-am îm plinit în timp dorinţa ; dară 
n-am putut. N-ai idee ce am de lucru şi pe deasupra mai stau şi z ile  în
tregi la tribunal. Am  dispus să ţj se trim ită numerile. Volumul l-am 
anunţat în „F. P." şi va fi şi in „Şcoala** şi „Junimea Literară".

Despre ceea ce m i-ai scris în afacerea articolului, nici vorbă ; respec
tiva persoană nu vede nicicând articolele. Trebuie să. fie  pură combi
naţie. Scrie-m i un articol despre „atentat".

A l tău, George Tofan

(nr. inv. 437)

28/111.1912

. R o g . trimite-mi de urgenţă pachetul cu revistele şi catalogul cu 
icoane (fotografii, n.n.) pentru skeoptikon.

,. George Tofan

(carte poştală, nr. inv. 1085)

480

Redacţia şi Administraţia 
revistei 

„ŞCOALA**
Cernăuţi (Bucovina) 26.V.1912

Dragă,

Nu ţ-am răspuns până acuma deoarece nqi aici în Cernăuţi suntem 
în mare perplexitate cu timpul. Z ile le  propuse nu se pot primi deoarece 
tocmai atunci îşi începe Belcot reprezentaţiile. Din cauza amânării ser
bărilor din Jaşi şi-a amânat „Armonia*' concertele şi reprezentaţiile şi 
am intrat într-un mare impas, eu voind zilele de 14. 15 şi 16 şi Belcot 
având trupa angajată de la 14 înainte. în Cernăuţi şi chiar şi la voi 
fiind  atâtea reprezentaţii grămădite în luna lui iunie, n-ar fi  mai po
triv it să fixăm  ^ezătorile la începutul lui iu lie ? E drept că la noi 
sunt plecaţi studenţii, dar ce să faci ? Doar să începem din provincie 
şi şezătoarea noastră să fie  ultima, prin 20 sau 21 şi mă tem ca oamenii 
să nu fie  scurşi de parale şi să dăm chix material. Eu propun 3/16 
Câmpulung, (Rotică are din cauza ţăranilor numaidecât o duminică), 
4/17 Suceava, 5/8 Rădăuţi, 6/19 Cernăuţi, —  Belcot începând în 14, 
termină în 18 seara. S i aici e întrebarea de nu se va amesteca „A rm o
nia'*. A lt termin ar putea fi 29 iunie la Suceava, 30 la Câmpulung, iulie 
la Cernăuţi şi 2 Rădăuţi.

Peste câteva zile se va lămuri chestia cu „Armonia** şi atunci îţi 
scriu din nou. Lui Gârleanu îi scriu eu în numele tuturora că fiind 
greutăţile aceste îi vom comunica fixarea abia după câteva zile.

Cu bine, George Tofan
(nr. inv. 438).

63

Cernăuţi, în 4/VII.1912

Dragă,

Trim ite-m i articolul despre Eminescu până luni sau marţi dacă 
vrei să intre în numărul triplu ce apare la finea săptămânii. Un număr 
special Eminescu nu scoatem.

„S ch o ff“ ţi l-om trim ite săptămâna viitoare, căci azi plec.
Celelalte nu depind de mine.

A l tău, George Tofan

(carte poştală, nr. inv. 1086).
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Redacţia şi Administraţia 
i'evistei 

„Ş C O A LA "
C E R N Ă U ŢI (Bucovina)

Dragă,

Te asigur că toate învinuirile tale sunt de prisos ; eu recunosc totul 
dar te rog să mă crezi că nu port nici o vină. Sunt aşa de angajat, nu 
încurcat că nu ştiu ce să fac. Toate le vo i face, dar dă-mi puţin răgaz. 
Anunţul din „J. L .“ s-a scos în ultimul moment. Apare „Şcoala“ şi în 
scurt timp „J. L .‘‘ şi voi anunţa cât ve i dori. îţ i trim it aici afişele celor
3 reprezentaţii şi te rog ca urgent tipografia să facă mâine două afişe
—  pe unul „A va ru l" şi „Toma Necredinciosul", pe altul „Mătuşa lui 
Carol" şi să afişeze îndată.

Te rog angajează sala pe loc, căci dealtm intrelea ne prăpădim. 
Preţurile le las la dispoziţia ta, dar te rog nu le scădea mult, căci 
nu se poate, de merge rău şi-i păcat.

Firma pentru scriitori o dă Societatea pentru cultură, venitul îl 
poţi destina pentru palat. Scriitorii sunt la Suceava pe 27. Nu se poate 
nimic amâna ; actorii joacă pe socoteala lor. Fă agitaţia cea mai turbată, 
căci e ruşine să dea fiasco.

Celelalte urmează.
A l tău, George Tofan

(nr. inv. 441).

65

Cernăuţi, în 8/V.1913’

Prietene,

Cu Muntean m-am înţeles, dar dacă vrei să apară în numărul 5, 
materialul trebuie să vie în cel m ult 2 săptămâni. Fotografie ai ?

Ceea ce-mi ceri cu reformarea... e imposibil. E un studiu şi nu 
se poate face în câteva propoziţii şi pentru mai mult n-am un m om ent 
vreme.

A l tău, George Tofan

(carte poştală, nr. inv. 1087).

66

Cernăuţi, în 24/V.1914

Dragă,

Numărul 4— 5 care apare săptămâna viitoare nu e închinat lui 
Eminescu. Articolul tău îl primim cu plăcere în numărul acesta sati 
în cel viitor. Am  scris după volumul lui Schroff dar nu l-am primit.
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A  apărut la Samitca. Deocamdată, fiind peste cap ocupat cu congresul, 
n-am putut cerceta ce-mi ceri. De Forgaci nu ştiu nimic.

A l tău, George Tofan
(carte poştală, nr. inv. 444).
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Redacţia ziarului 
„P A T R IA "

Cernăuţi, 28/1.1914

Dragul mc-u,

Scrisoarea ta ultimă, la care din cauza ocupaţiunilor multilaterale 
n-am putut răspunde j. \nă azi, m i-a făcut impresia că tu cauţi nod în  
papură. Să mă esplic. Abstrăgând de la chestiunea cu atacul din ziar, 
despre care vo i discuta mai târziu, niciodată n-am crezut că va veni 
o vrem e când L. Marian, cu care lucru de ani de zile, care cunoaşte princi- 
cipiile, vederile şi sentimentele mele, va putea să ridice asupra mea acu
zaţii atât de nim ic zicătoare ca cele de pe ultima pagină a scrisorii din 
chestie. La volum —  n-ai cerut tu să-ţi facă Morariu darea de seamă ? Nu 
i-am scris eu de două ori lui Morariu im plorăndu-l ca s-o facă ? Eu mi-am 
făcut datorinţa, anunţând-o cu litera mare şi dacă ştiam că eşti atât 
de gingaş, mă puneam să îndrug eu o dare de samă, deşi cum vei fi 
văzut, nici unei cărţi de literatură pură nu ii fac recenzie, decât o 
anunţ, neavând vremea şi liniştea necesare. Banul. Tu n-ai fost contra 
ca Banul să se publice în nr. 12 şi nici nu m i-ai cerut express ca să fie  
la loc de frunte şi eu nicicând n-am crezut că la tine —  la alţii da —  
pot astfel de bucurii să aibă rol precumpănitor. Banul merita însă, ce-i 
adevărat, prin forţa sa proprie, un alt loc. Dar ce s-a întâmplat ? C li
şeul, pe care l-am trimis prin Marcu duminică la 1/11911 la Viena, 
mi-a sosit express deabia —  şi asta cu mare greu —  jo i dim. pe când 
revista era încheiată până la punctul final. Ca totuşi Banul să nu fie  
ultima bucată, am dispus intercalarea lui cu atâtea bucăţi înainte, dar 
Buctvschi mi-a declarat că o schimbare de o singură pagină încă are ca 
urmare că revista nu mai apare de sărbători. Fără Banul numărul nu 
putea apărea căci şi aşa ca număr dublu are numai 32 de pagini în loc 
de 40. Dacă ştiam că aranjamentul acesta făcut în interesul cauzei îmi 
va atrage fu lgerele ambiţiei tale jignite, lăsam totul dracului. Şi in 
sfârşit „Şcoala" ! Dragul meu, eu n-am trimis nici un număr din „Şcoala", 
ci expediţia a făcut-o Marcu pe baza cărţilor de abonament incurse la 
administraţie şi e explicabil că eu neinteresându-mă de expediţie, te-am 
trecut cu vederea. L i s-a întâmplat şi altora, dar aceia, in loc să se 
supere, mi-au scris şi treaba s-a aplanat. Dacă şi după explicările 
acestea vei urma să crezi că ele sunt jign iri intenţionate la adresa ta, 
atunci mă vei ierta dacă-ţi voi spune că ţie-ţi trebuie cauze şi, ne- 
avându-le, le rupi din gard. In chestia cu ziarul, eu ţi-am dat priete
neşte toate declaraţiile în mod sincer : dacă tu le pui la îndoială, cred 
că nu mai avem  ce discuta. Sper să pot discuta această afacere cu tine
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oral, căci în scris văd că n-aş lămuri-o niciodată, cu atâta maj mult 
că tu nici nu vrei să urmezi şirul ideilor mele, ci purcezi în judecarea 
situaţiei numai de la premisele trase de tine. Ce mă priveşte pe mjine, 
eu nu cred că tu m-ai atacat şi tu ve i f i  convins că eu dacă aş fi putut, 
aş f i  oprit atacul. Prieteneşte, aşa cum te-am implorat şi astă toamnă, 
te rog să-ţi lămureşti situaţia, căci vei avea neplăceri. Din no. ultim  al 
„F o ii Poporului" am scos cu mare greu un pasaj referitor la tine, de o 
violenţă estrernă. Venind la Suceava, ţi-1 vo i arăta în corectură. Dar pe 
viitor ? Şi dacă apare „V o in ţa " ? Eu cred că lucrurile vor fi foarte ne
plăcute şi tu gândeşte ce-i de făcut.

Dându-ţi toate lămuririle necesare, eu te invit din nou să trim iţi 
pentru „J. L .“ care nu-i doară organul meu şi pentru „Şcoala11 şi mai 
ales declaraţia cerută, că ve i colabora.

Şi acum alta. Duminică în 4 va vorbi V. Pârvan din partea Socie
tăţii pentru cultură în Suceava. Vei citi pe larg in ziarul de mâine,. 
Am  de nevoie de cineva care să grijească de sală, de încartituirea con
ferenţiarului, dacă se poate particular, dară nu la oţel. Eşti tu aşa de 
bun să-mi răspunzi urgent ori de te însărcinezi cu aceste lucruri ? 
Nu pentru mine, pentru Societate. Rog răspuns grabnic. Cu Pârvan la 
Suceava e probabil că voi veni şi eu. Vorbeşte cu Procopovici, poate se 
poate face conferinţa în sală —  n-ar costa parale. Să ne adresăm noi 
din partea Societăţii cu o cerere.

A l tău, George Tofan
(nr. inv. 495).
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R E D A C Ţ IA  R E V ISTE I 
„JU N IM E A  L IT E R A R Ă 11 
CER NĂU ŢI, STR. REŞEDINŢEI

8/VII.1914

Dragă prietene,

Mulţămesc frumos pentru interesantul tău articol trimis „J. L “ . 
S-a cules şi avea să fie  primul. Cum însă e  de datoria noastră să publi
căm un articol despre Moştenitorul Tronului, te rog ca să te învoieşti 
ca articolul tău să fie  al doilea. El se culege cu o literă specială, mare, 
şi va f i  ilustrat.

Cred că ve i da consimţământul tău, articolul fiind cules.

A l tău, George Tofan
(nr. inv. 443).
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Dragul meu,

Rapoartele tale au ajuns ieri în şedinţa comisiei ; s-au aprobat 
toate cererile, în detaliu vei prim i răspunsul comisiei oficial. Cererea
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ucrainilor s-a rezolvat aşa —  sau cercetează cazurile complet atunci sau 
vin la examen ca pregătiţi în particular şi atunci nu iau bani.

De la Iaşi n-a veni? nici un răspuns scris de la Sadoveanu ; Sado
veanu s-a interesat ce faci şi-a aflat că eşti la cursuri şi s-a declarat 
satisfăcut.. Cu posturile de profesor aici nu s-a ales încă nimic.

Traducerea din Tolstoi incă nu s-a isprăvit. T e  plângi de greutăţile 
de acolo, dar aici, ce-aim găsit eu la întoarcere ! Am  avut şi o nenorocire
—  l-am chemat pe (indescifrabil) de la mănăstire, s-a îmbolnăvit (pneu
monie) şi-i în spital, a stat la noi şi-ţi poţi închipui ce-a fost.

Alăturat un caiet cu note pt. Paranici ; este proprietatea mea.
Multe salutări la toţi cunoscuţii !

T e  salut, George Tofan

(scrisoare cu data poştei din Chişinău 7 oct. 1917, lui L iv iu  Marian 
la Chişinău, la redacţia revistei Cuvânt Moldovenesc ; nr. inv. 445).
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Dragă Lili,

Pe când noi te aşteptam din zi in zi să soseşti, pe lângă altele şi 
din cauză c-am ajuns cu gazda în conflict şi vrem  să ne imutăm şi te 
aşteptăm şi pe tine, ne soseşte scrisoarea care, deşi nu ne spune de-a 
dreptul, ne lasă să-nţelegem :că te-ai întocmit acolo aşa de bine că eşti 
hotărât să rămâi acolo. Ei, nouă ne pare rău, dar m otivele tale sunt 
puternice. A ici. de fapt, e o scumpete mare, s-au întreit toate preţurile 
de când ai plecat tu ; mai ales sara şi dimineaţa ne ţine de 3 ori mai 
mult decât amiazăzul. Şi pe deasupra, multe nu se capătă, mai ales 
gaz. Pentru încălzit gazda-mi cere 40 de ruble, iar chiria ne-a urcat-o 
şi ne-o mai urcă ; a devenit nesuferită, avem  m izerii cu poarta, cu uşa 
etc. etc. Cu mâncarea de la babă ne-am săturat şi m i-a ieşit pe nas.

Le Seminar cursurile n-au început nici până azi. ne poartă cu vorba. 
Pe deasupra seminariştii s-au pus în grevă şi cer imediata închidere a 
cursurilor din cauza scumpetei. Dar chiar dac-ar urma cursurile acuma, 
ele vor fi închise înainte de Crăciun, urmând a se deschide poate la 
Primăvară. Până acuma, afară de mine care am 8 ciasuri la şcoala- 
eparchială şi C ioflec cu 4 ciasuri la Institutul de învăţători, nimeni n-a 
fost numit, ba aceşti de aici, hâtrii cum sunt, au încăput fe l de fe l de 
oameni fără nici o pregătire, ba pe o samă chiar care nu ştiu nimic, 
aşa la şcoala duhovnicească a fost numit un oarecare Ruginov, bulrrar 
care nu ştie nim ic româneşte. Despre Popovschi nu-ţi pot spune nimic 
că n-am vorbit cu dânsul. După aceste toate cred că tu singur vei’ 
judeca ce-i mai bine să faci. Dacă ai acolo loc asigurat, eu având în 
vedere m otivele arătate de tine. greutăţile drumului, cheltuielile etc. şi 
pe deasupra faptul că acolo probabil v-aţi aşezat mai gospodăreşte decât 
noi —  ceea ce-i de mare importanţă —  cred că mai favorabil pentru 
tine e să stai pe loc. A ic i îţi trebuiesc lunar, numai pe masă şi casă. 
200 ruble. Dacă te hotărăşti să rămâi acolo poţi f i  asigurat că interesele
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tale vor fi apărate ca şi cum ai fi tu de faţă. Dacă deci vine Palamar 
la Chişinău, atunci trim ite dc toate ce ai. căci noi o ducem £reu, nici 
ceai nu mai avem in casă. Dacă Palamar vine degrabă, scrie o scri
soare şi pentru Suceava, căci Ghibu pleacă săptămâna viitoare In Iaşi 
şi de acolo are să trim ită pe aineva la Suceava. S-au adus de două ori 
cărţi din Suceava. O dată a fost Morariu A. şi a doua oară Rotică. 
A r  fi bine să fa d  o listă cu acele cărţi, care ne sunt absolut indispen
sabile şî să le ceri de acasă ; e cea mai bună ocazie să le primeşti.

Te rog ca să trim iţi prin Palamar manuscrisul antologiei, căci am 
iniţiat ceva, poate vo i reuşi şi va  trebui să dau poeziile la tipar ; dacă 
voi începe ceva îţ i voi scrie îndată ce lucru trebuie să faci.

Paranici nu trebuie să-mi trim ită cele 50 de ruble, dar să-mi trim ită
o adeverinţă, c-a prim it ca ajutor 50 de ruble —  aceasta comunică-i-o 
numai lud. Cu Palamar mă voi socoti când va veni aici —  se înţelege că 
eu când i-am scris, nu m-am gândit la socoteala cu abecedarul şi-mi 
pare bine că mi-a atras atsnţia, căci ar fi fost musai să schimbăm 
banii. Sper că la venirea lui Palamar vom fi scos şi banii pe Abecedar 
şi ce sumă îţi va hotărî Ghibu. ţi-o i trim ite-o prin Palamar. Cărţile lui 
Şidlovschi —  abecedar cred c-a aflat acolo —  le trim it prin Palamar, 
să-şi însemne, că eu pot uita. Nu ştiu dacă n-ai vreo carte de a lui 
Ghibu, dacă da —  trim ite-mi-o, că-mi face zile negre. Salută pe toţi !

George Tofan

(nr. inv. 446, cu ştampila poştei din Chişinău, 1917, trimisă la Bălţi).
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Dragă Lili.

Cred că ştii că aici apare în limba rusască un ziar. Sfatul ţării. 
Acest ziar va apare d e ‘ la Anul Nou şi in limba românească de 3 ori 
pe săptămână, sub conducerea dr. Cazacu de la Bucureşti, basarabean 
prin naştere. Vot'bind cu mine despre colaborare, i-am âmintit şi de 
tine. * El a fost înţeles si m-a rugat să-ţi scriu. Se pot scrie articole 
literare, istorice, chestiuni de' învăţământ etc.'ş i articole originale ladică 
schiţe, nuvele etc. Orice colaborare e plătită, articolele de inspiraţie ca 
nuvele etc. mai bine decât altele. Deoarece el adună mai întăi material 
pentru 2 numere ş-apoi porneşte ziarul, te rog dacă eşti înţeles cu pro
punerea lui principiară —  o sumă anumită de articol nu s-a hotărât, 
că s-a zis că plata nu va fi mare, dar totuşi binişor socotită şi se va face 
în mod colegial —  trim ite material pe adresa Sfatul ţă rii, pentru dr. 
Cazacu.

„Ardealu l", se zice, că va apare de la 1 ianuarie, zilnic. O învoială 
ca s-anară numai un jurnal, nu s-a putut face. Cazacu zice că din pricina 
lui Ghibu, Ghibu că din pricina lui Cazacu.

Z ilele aceste trebuie să fie  prim it mai multe hotărâri ale noastre 
privitoare la gimnaziu, Comisie etc. Hotărârile sunt făcute de mult, 
dar am întârziat că nu s-au ţinut şedinţe vreo 2 săptămâni şi procesul 
verbal nefiind întocmit, nu s-au putut executa hotărârile. A i auzit că
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Ciobanu e numit director al învăţământului ? E l a sosit aici şi rămâne 
să vedem ce se va  face. „Anto logia" e la Popovschi, peste câteva zile 
îm i dă rezultatul. Eu plec probabil zilele aceste la Hotinceanu.

Aici a sosit şi I l i u ţ m i  se pare că ţi-am scris. încep a curge Po
peştii cu duiumul.

In no. acesta din „Şc. M old.“ eu scriu, deşi chestiunea nu-i regulată ; 
scrie şi tu dacă vrei. apare iarăşi un număr mare. La  „A rdea lu l" am 
colaborat fără nici un angajament. Mai scrie.

A l tău, George Tofan

P.S. Am fost încheiat scrisoarea aceasta când am prim it rândurile 
trim ise prin Văluţă.

(scrisoare nedatată, aprox. 1918, trimisă din Chişinău la Bălţi, nr. 
inv. 1089).
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Dragă,

Mă folosesc de prezenţa d. Fală ca să-ţi trim it aceste rânduri ca 
răspuns la ultima ta scrisoare. Tăcerea mea se explică prin munca 
istovitoare şi puţin folositoare care a fost de astă dată mai grea ca în 
trecut. Detalii la întoarcerea ta. Atunci vei afla şi despre năcazurile 
noastre cu cursurile dc aici. Deocamdată atât —  s-au sfârşit fără exa
mene, de n-ar aiunee această veste la vo i să vă tulbure sfârşitul. Nici 
concret, nimic. Şedinţele cu delegaţi, ciocniri, demisii etc. etc. Dacă 
ve i sfârşi cursurile cu bine. nu ve i regreta că ai fost la Bălti si nu la 
Chişinău. Domnişoara Popovici. care a fost ieri pe aici. s-a interesat 
mult de tine şi ţi-a trimis salutări. T e  vestesc şi cred că vei ved^a 
n-am uitat de tine. că noi dai am fost numiţi la Seminar —  concurenţi 
am avut ne Fraţraann. Gurie .şi Cioflec. începem săotămâna viitoare. —  
deei grăbeste-te.- Vei avea 20-^22 de ceasuri. Bucurie mare însS m j-i 
că-cred că cursurile se închid îndată la Crăciun : eu am  încenut IppHîIp 
la şcoala eparchială Adă cât poţi zahar etc. ; aici gaz nu putem căpăta 
deloc.

La Soroca s-au deschis cursurile dună multe încurcături : Ba cui e 
acolo si e orofesor de limba română la Seminar şi un ardelean O f"tea 
(an TI teologie) la gimnaziu.

Cei 3 cu avansurile n-au ce-mi răspunde, ci să ia sumele de acolo 
si m ie să-mi trim ită banii orin tine.

Remuneraţia de director ţi s-a votat 150 ruble ! Din comisie nu va 
fi nimeni acolo, aşa că rămâne să faci treaba singur.

Partea I a Abecedarului a apărut, a II-a  e gata. Botezat, puţin 
restabilit, a plecat la mănăstire. In chestia Solcan  am intervenit. Scri
soarea alăturată mi s-a dat cu plicul desfăcut, pe care l-am  înlăturat ca 
să nu îngreunez scrisoarea.
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Comunică-i lui Palamar din 
mase nevândute trebuie trimise ;rrDartea mea următoarele : cărţile fă- 
vei veni. Salutări la toţi y. nn^tri aP*°* te roS Pe ^ ie sa *ai canc*

* ' Salută cursiştii din partea mea !

, A l tău, George Tofan
(scrisoare nedatată, din Chisi;

' iău. trimisă la Bălţi ; nr. inv. 449).
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Di - 
•aga,

Cernăuţi. 22.IX.1919

Am  prim it scrisoarea ta $i îi 
te-am sprijinit. Fără a intra in nlceP răsPunsu  ̂ cu învinuirea că nu
ştiinţa liniştită că am făcut totul,u*te Hi comunic că am con-
de un prieten. Nereuşita nu e ho ce tre^u â âc c‘a prieten faftă
o condamnare. Ocazional « j  Pot ctara ôarG ?i nu-mi poate atrage nici
comuni care a fost atitudinea în ovec^  cu mărturia prietenilor noştri 
nului de numire, dintre g ;i X h ' Saceast^ chestiune. Din faptul termi- 
şi lliuţă de altă parte, p 0 ţj înţelegi* Isopescial pe de o parte, Burduhos 
calificării dată celor numiţi trebu i cum s_au Petrecut' lucrurile. Contra 
personali (ai mei sau ai tăi }\ sj e s& protestez. Cine să fie  duşmanii 
Vitencu, Burduhos, Iliuţ. Sau i SOne-politici sau medibcrităţile ? Bileţchi. 
de uşurinţă din partea ta i. [ a ch5CU* ? r^rnas carn uimit de astfel
de vorbe grele ? " i e  te-ai gândit când ai folosit astfel

In ce priveşte postul de la Uni 
Chişinău. Cei ce sunt aici îşi £a,versitate, el nu poate fi obţinut de la 
abilitare, se vor duce în străinătat doctoratul, pregătesc tezede dc 
sitari. Tu nu te mişti ? A e şi vor ajunge şi profesori univer-
docent la Chişinău ? acă Nistor ? Să-ţi ducă decretul de

Chestiunea Krănser 0 cunosc 
luat măsurile necesare. Dună info ma* demult Pr*n Moldovan şi am
şi a lui Chicoş la Cfobanu a fost ma^ ^ e Tneie precise, intervenţia ta
Ciobanu pentru mine. Eu j am 'tra  zero- nu~ti cer să te strici cu
cunoaşte datoria, cunosc jngă 0 at Până acUma ca pe un om care-şi 
aceste o ultimă somaţiune si^ne urn a*ta procedură. Ii vo i adresa zilele

Băile mi-au adus o mică imbuă ™  vorbi -iusti.tia; 
ocupat. Mă voi bucura dacă te-oi a^ t lre ; sunt insa necăjit şi supra-

vedea prin octombrie prin Cernăuţi.

A l tău, George Tofan
P.S. Z ilele aceste va f; nublii 

ce-au trecut in Basarabia, ţjeCj dară:at concursu  ̂ pentru posturile celor
c şi pentru postul tău.

(nr. inv. 1088).
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GEORGE TOFAN — LETTRES INfiDITES A LIVIU MARIAN

Resume

Le present ouvrage offre aux lecteurs Ja correspondance inedite (73 epltres) 
expedtee par George Tofan, imbattable lutteur dans le domaine culturel de Bu
covine) ă son ami et rollaborateur Liviu Marian, ecrivain. Envoyees dans un in- 
tcrvalle de temps reiaţivement long f 190219J9). Ies offrent de riches donn£es Mir 
l'activite de la revue Junimea, sur les rcunions litteraires organis6es entre 1908— 
1910 â Suceava, Rădăuţi, Cernăuţi etc. (avec la participation de Mihail Sadoveanu. 
Dimitrie Anghel, Ştefan Octavian losif, Natalia losif-Ngeru, Emil Gârleanu, Cin- 
cinat Pavcl«wcu. Ion Minulescu et autres), ainsi que sur le tournee th£âtrales 
de Bucovine.

Une autre serie d ’informations se referent ă Tofan — l'homme. avec ses pr<§- 
occupations riuotidiennes. ses joies et ses enuis, ses realisations et sc deceptions.

Veritable homme de culture, George Tofan s'est affirm£ comme l’un des plus 
fervents d6fenseurs des droits des Roumains de Bucovine, contribuant â la r£a!t- 
sation dc l'Union de 1918 aprfcs laquellc s'est constituee la Roumanie.



G A V R IL  R O TIC A  IN  CORESPO ND ENŢA C ĂTR E  LECA M O R AR IU

PE TR U  FROICU,| EUGEN D IM ITR IU

Şansa de-a aprofunda istoria culturii bucovinene ne-a surâs încă o 
dată, prin bunăvoinţa doamnei Octavia Lupu-Morariu. care, in deceniul 
trecut, ne-a pus la dispoziţie, în Suceava, unde s-a stabilit, arhiva soţului 
ei. Opt scrisori inedite, trim ise de Gavril Rotică lui Leca Morariu, ne 
dezvăluie aspectc interesante din viaţa şi preocupările acestor cărturari, 
cu mai bine de o jumătate de secol în urmă.

Poetul s-a născut la 1 mai 1881 In Udeşfci şi s-a stins în Bucu
reşti la 1 iunie 1952. După studii secundare în Suceava, funcţionează 
ca învăţător la Câmpulung-Moldovenesc, Cernăuţi şi Bucureşti. Culegă
tor de folclor, îmbogăţeşte colecţia editată de Mathias Friedwiigner in 
194U. Concomitent, colaborează la diverse publicaţii de prestigiu, între 
care Junimea literară, Convr.rbiri literare, Sburătorul, etc. în  volum 
i-au apărut : Poezii (Vălenii de Munte, 1909) : Cântarea suferinţei (1916—  
1917), versuri (Bucureşti, 1920) : Paharul blestemat, versuri (Bucureşti, 
1924).

Leca Morariu (1888— 1963), a fost un reputat filo log şi lingvist, pro
fesor la Universitatea din Cernăuţi. Meloman (absolvent al Conservato
rului. violoncelist), editor de reviste (Făt-Frum os. Buletinul M iha i Em i
nescu. Fond şi Formă), director al Institutului „Cernăuţi'1, a purtat o 
bogată corespondenţă cu personalităţi din tară şi de peste hotare.

M isivele poetului cuprind perioada 1930— 1950. Cât au stat in Cer
năuţi până la refugiul din 1940. cei doi cărturari au păstrat strânse re
laţii de colaborare. Despărţiţi de vitregia vremurilor, isi scriu din când 
în când. cerând date. sau relatând întâmplări necunoscute. Antetul m i
sivei din 11 noiembrie 1935 —  Sindicatul Z ia riş tilo r Bucovinei — , ne 
îndeamnă să credem că emitentul era implicat în lupta sindicală. Din 
1930 încă. făcea unele drumuri la Bucureşti. El mărturiseşte : „Sunt 
membru în două comisiuni referitoare la presă şi voi avea şedinţi peste 
şedinţi...".

Deşi a colaborat la Neamul românesc literar şi a publicat un volum 
de Poezii la Vălenii de Munte, Rotică nu-1 cruţă pe lorga, când confundă 
pe scriitorii bucovineni. Uneori, savantul dă dovadă de superficialitate —  
e de părere Gavril Rotică. Acestea le descoperă în Istoria lite ra tu rii ro 
mâne contemporane, alcătuită de istoric şi unde nu găseşte nimic notabil 
în creaţiile poetului Nicu Dracinschi. I se pare însă talentat N. D. Câm
pan. care nu e decât pseudonimul lui... Dracinschi. Eroarea-i de neiertat.
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Pentru a-i dovedi preţuirea, Leca Morariu l-a ales pe udeştean ea 
membru activ al Societăţii „Cernăuţi", iar când i se adresează „M aestre", 
poetul reacţionează glumind : „...pe ce temei această promovare a catâ
rului la rangul unui cal de curse ?“ . Se întristează amintindu-şi câte 
manuscrise de valoare a pierdut la refugiul din 1940, când au năvălit 
ocupanţii soviptici. Versuri inedite, memorii, scrisori etc., care nu se 
vor recupera niciodată.

Din negura anilor, emitentul reînvie meritele profesorului univer
sitar în studierea; v ieţii şi operei lui Eminescu, cu sublinierea rolului 
jucat de Veronica M icle ca muză a poetului.

Pe Rotică. mai in vârstă ca Leca. această corespondentă îl trezeşte 
din amorţeala in care l-au prăbuşit vârsta şi suferinţele. El mărturiseşte 
deschis la 2fi acrilic 1950 : „Nu mai văd aproape de loc. nu-mi pot. mişca 
nicioareie. nu mai pot. dormi, nu mai pot mânca, nu mai not ftândi. nu 
mai pol trăi si nu not muri". N ici nu bănuie că peste doi ani moartea 
avea să-l izbăvească de toate, redându-i liniştea eternă.

Căutările urmaşilor reprezintă o îndatorire sacra, căci la tem elia  
prezentului şi viitorului trebuie să stea cunoaşterea trecutului. Posteri
tatea nu poale face abstracţie de jertfe le , lupta şi creaţiile înaintaşilor.

1

Cernăuţi, 13 februarie 1930

Stimate Confrate,

Am  Drimit. în acest moment rândurile d-tale si îţi mulţumesc pentru 
câtă cinste aduci unei biete lire pensionare, prin încrederea ce pui 
într-ânsa.

Am reciti^ noezia nublicată acum ?5 de ani şi îţi mărturisesc că 
am avut un sentiment foarte neplăcut. «ândindu-mă că nu există scă
pare de fantoma păcatelor tinereţeî. Uitasem cu totul dp această poezie, 
uitasem atât de mult că as fi  scris-o cândva. încât, dacă aş fi îrttânit-o 
undeva, fără să-mi văd numele meu sub dânsa, nici un  moment n-aş 
fi stat la îndoială că s-ar putea să-i fiu eu nefericitu l părinte.

Astfel poezia nu mal poate fi refăcută. Nu-mi rămâne, deci. decât 
să fac alt.a nouă. Nu ştiu însă când voi avea acel minut fericit. P lec 
deseară la Bucureşti pentru 8— 10 zile. Sunt membru în două comisiuni 
referitoare la presă şi voi avea şedinţi peste şedinţi plus atâtea alte 
probleme. A la ltă ieri nu ştiam de plecarea mea de azi ; am fost chemat 
în ultimul moment. Totuş(i) dacă voi avea un minut liber şi-o (inspiraţie 
vrednică de Creangă voi căuta să răspund la onoarea ce mi-ai făcut. 
Nu pot însă promite nimic sigur.

Cu expresiunea celor mai distinse sentimente, al dtale,

G. Rotică
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2

Sindicatul Ziariştilor
Bucovinei

Cernăuţi, la 11 noemvrie 1935 

Stimate prietine,

Dintre multele inexactităţi întâlnite în ..Istoria literaturii rom. con- 
temporane" de N. lorga. ia t-o  pe aceea care ţi-a scăpat.

Filaret D oboş1 a publicat pe vremuri, cum ştim, câteva versuri 
sprintene în Junimea Literară, sub pseudonimul „F ilu ţ“ . Deasemenea 
ştim că dulcele poet care a fost regretatul Taniu Dracinschi2. a iscălit 
de cele mai multe ori, simplu „ Taniu“ .

Ei bine, in voi. II, pag. 256. d-1 N. lorga vorbind de Junimea L ite 
rară din acele vremuri, a creat din aceste două pseudonime („F ilu ţli şi 
,,Taniu“ ). sub care se ascundeau doi poeţi deosebiţi, un poet nou „FU i- 
mon Taniac" atribuindu-i acestuia cele două pseudonime precum şi tot 
ce au scris cei doi nefericiţi poeţi, despre existenta cărora nu va afia 
niciodată nimic cine nu va cunoaşte şi alte izvoare de informaţie decât
scrisul d-lui lorga

Poale te va interesa şi a lt caz de câtă nedreptate poate face cuiva 
d-1 lorga prin superficialitatea d-sale. Iată -1 si pe acesta :

In acelaş(i) volum  (al II-lea). la pag. 255, după ce il dă gata pe 
Nicu Dracinschi *. căruia nu-i găseşti nici un vers demn de-o apreciere 
mai caldă, d-1 lorga remarcă totuş(i) talentul lui N. D. Câmpan. neştiind 
că acesta nu era decât pseudonimul sub care iscălea acelaş(i) delicat şi 
atât de sincer poet N.icu Dracinschi.

Dacă d-1 lorga şi-ar fi dat: osteneală să citească volumul de poezii 
al regretatului Nicu Dracinschi. precum şi cele ale atâtor alţi scriitori, 
nu s-ar f i  încărcat de marea şi neiertata vină de a fi săvârşit, prin ultima 
d-sale lucrare, atâta nedreptate.

Primeşte, stimate prietine, distinsele şi cordialele mele salutări.

G. Rotică
P.S. Rândurile de mai sus nii pot avea şi opresc să aibă altă menire 

decât aceea de a te servi cu o informaţie.

1 Doboş, Filaret. născut la 13 august 1881 la Iliseţti — m. în 10 septembrie 
1951 la Sibiu. Studii liceale la Suceava. Licenţă în istorie şi geografie la Univer
sitatea din Cernăuţi. Profesor de istorie la Suceava, apoi la Liceul „Aron Pumnul'1 
din Cernăuţi. Membru al Societăţii acadomice române ,..Tunimea“ . întemeietor, cu 
Liviu  Marian, al Societăţii studentesti „Dacia“ în 1904 Scrie istoricul acestei So- 
cletă;i. precum şi versuri, sub pseudonimul Filuţ.

- Dracinschi Constantin (Taniu ), născut în 1875 in Volovăţ-Bucovina, decedat 
în 1932 la Cernăuţi. Liceul la Rădăuţi, Facultatea de drept in Cernăuţi. Poet şi 
traducător.

* Dracinschi, Nicu, născut in 1879 Sn Suceava — tn. în 1923 la Cernăuţi. 
Studii secundare la Suceava şi Viena. Licenţă in medicină în capitala imperiului. 
Doctor în medicină la Viena. Membru al Societăţii „România Jună" —  secţia 
literară. Poet şi traducător din lirica germană. A  publicat sub pseudonimul N. D. 
Câmpan In 1012 ii apare la Câmpulung-Moldovenesc volumul Poezii (Ed. L ibră
riei şi Tipografia „Şcoala Română'').

492

3

Bucureşti, 19.IV.1941
j

G eorgeta3 şi G. Rotică trim it din Sanatoriul „Saint Vincent de Pau l“ , 
Domnei şi Domnului Leca Morariu, cele mai bune urări de fericire, cu 
prile ju l S fintelor Sărbători, împreună cu bucuria lor de a vă şti departe 
de acest loc al deprim ărilor sufleteşti. Hristos a înviat !

4

Bucureşti, 8 iunie 1942

Stimate prietene,

Numai năcazurile cu cari am de luptat, sunt vinovate de întârzierea 
cu care răspund. Iţ i mulţumesc pentru vestea plăcută, şi îi mulţumesc 
şi Părintelui O lvian Soroceanu* pentru nobila trudă.

Nu ştiu dacă onoratul traducător cunoaşte, când s-a hotărât pentru 
„Singurătate*, varianta „ In  liniştea nopţii1-, publicată în volumul Paharul 
blăstămat. Aceasta din urmă mi se pare mai reuşită ca realizare artis
tică. Singurătate, din care s-a desprins, ca fluturele din-crisalidă noua 
poezie în  liniştea nopţii, —  mi-a produs totdeauna sentimentul unui 
lucru neîmplinit. Mai ales cu ultimele trei versuri nu m-am putut îm 
păca niciodată. Oricum, aştept cu viu interes versiunea germană. Poate 
în limba lui Goethe, ajutată de talentul traducătorului, au dispărut im
perfecţiunile ce mă supărau, la această poezie, în limba românească.

Aş mai vrea, cu acest prilej, să-ţi împărtăşesc o durere : în iunie 
1940 mi-au rămas la Cernăuţi cele următoare :

a) Un caiet cu vreo 70 de poezii inedite :
b) 7 (şapte) caiete cu povestiri din viaţa subsemnatului şi a Bu

covinei ;

c) Două carnete cu diverse însemnări şi schiţe, cari urmau să fie 
dezvoltate ;

d) O colecţie de scrisori, păstrate ca documente pentru cercetătorii 
de mâine ai adevărurilor româneşti de azi.

A l Domniei Tale cu cea mai înaltă consideraţiune,

G. Rotică

P.S. Respectuoase omagii D-nei Octavia Lupu-Morariu, cu tot atât 
de respectuoasa rugăminte să mă împace cu Făt-Frum os  r‘, din partea 
căruia n-am mai prim it nici o veste. Aş dori, dacă se poate, să cunosc 
preţul de acum al abonamentului, ca să-l achit imediat, pentru a înlesni 
împăcarea.

3 Georgeta, soţia poetului Rotică, moare după soţul său, in condiţii tragice, 
la locuinţa sa din Bucureşti.

Soroccanu. Olvian, preot în Suceava, publicist. Traducător din Eminescu 
în Germană. Bine cunoscut în cercurile intelectuale şi scriitoriceşti din Bucovina.

1 Referire la revista editată de Leca Morariu între 1920— 194-1.
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P.S. —  I. Scrisul tot mai îngrămădit, tot mai dezordonat şi tot mai 
puţin citeţ, care desigur te-o f i  supărat destul în scrisoarea de faţă, vine 
să-ţi mărturisească despre beteşugurile mele. Printre altele, sunt aproape 
orb şi este un chin nespus pentru mine, să scriu o scrisoare mai lungă.

5

Bucureşti, 26 iunie 1942

Stimate prietene,

Odată cu mulţumirile cuvenite D -lu i Director al Institului „Cer- 
năuţi“ °, pentru preţuirea de care m-a învrednicit prin conferirea „m em - 
briei active“ în acel atât de activ  Institut —  mulţumesc şi prietenului 
Leca Morariu pentru broşura trimisă, şi îl rog să-mi îngăduie să-l îm 
brăţişez pentru infin ita simpatie cu care ne-a înfăţişat imaginea reală 
a Veronichii Micle.

Fără această Veronică, al cărei ro l in  viaţa lu i Eminescu n-a prea 
fost înţeles, —  şi deci nici preţuit cum trebuie, cine ştie dacă firm a
mentul literaturii româneşti n-ar fi fost lipsit de strălucirea atâtor stele 
desprinse din flacăra iubirii genialului îndrăgostit !

In orice caz, liricei româneşti i-ar f i  trebuit cel puţin un secol de 
eforturi ca să ajungă acolo unde, printr-un singur salt, cu Veronica lui 
în braţe, a dus-o iubirea lui Eminescu...

Bravo, prietene Leca, şi să-ţi dăruiescă Dumnezeu ani mulţi ca să 
m ai faci şi alte acte de dreptate ca acela prin care ai aşezat memoria 
Veronichii sau Veronicăi (în nici un caz „V eron ice i") Micle, în cadrele 
cuvenite...

Nu pot să nu rema,rc, cu aceeaşi plăcere, şi alt mare adevăr (aproape 
singular în scrierile criticilor şi savanţilor români) pe care l-ai atins in 
această broşură a dtale, la pag. 8, unde vorbeşti de coincidenţa expresiei 
la Liana lu i Rebreanu şi Veronica.

Dar despre asta, mai pe larg, cu alt prile j. (Au  început să protestezi; 
ochii şi să-mi aducă aminte că-s betegi şi nu-mi pot acorda sprijinul lor 
pentru o scrisoare mai lungă).

Respectuoase omagii D-nei Octavia Lupu-Morariu, iar din partea 
soţiei mele distinse mulţumiri şi salutări amândurora,

G. Rotică

6
C.P.

Bucureşti, 25.XII.43

Stimate prietene,

De ce oare s-o f i  supărat Făl-Frum.os pe mine ? De vr-o opt luni 
de zile nu mai ştiu nimic de isprăvile sale. N-ai vrea să-mi spui pricina 
ca să-l împac ?

Cu mulţumiri şi distinse salutări, 
Rotică,

' Director al Institutului era I.eca Morariui.

494

7
C.P.

Bucureşti, 16.VI.49

Iubite prietene,

Să nu fie  cu bănat, m-ai cam luat peste picior... Eu —  şi „m aestru" ?! 
Dar de când şi pe ce temei această promovare a catârului la rangul 
unui cal de curse ?... Dar să ne întoarcem la ale noastre. Oare în adevăr 
a i a-m i face oarecari „întrebări şi comunicări de ordin literar11 ? Sau 
poate au ajuns şi la urechile d-tale acele zvonuri despre mine. şi' ca bun 
prieten, a i vru t să a fli dacă mai face umbră pământului şi deci a i recurs 
la acel pretext ?

Da, precum vezi, mai exist... Căci zeii, cu excepţia unui oarecare 
Pan, demodat cântăreţ din trişcă sau fluer, nu v ii-au  fost binevoitori...

Iar acuma aştept să cunosc gândul adevărat care te-a îndemnat să ne 
scrii acea carte poştală care ne-a făcut atât m ie cât şi soţiei mele, cea 
mai mare bucurie cu vestea bună.

Vă mulţumim şi vă rămânem amândurora cu aceleaşi sentimente 
de dragoste, prietenie şi înaltă preţuire.

G. Rotică

8

C.P.
Bucureşti, 26.IV .1950

Frate Leca.

La „Cher M a îlre“ îţi răspund, precum vezi, cu titulatura ..frate", aşa 
precum ne spuneam toţi câţi ne-ara cunoscut, iie-am preţu it şi ne-am 
iubit acum 50 de ani, în acele părţi moldoveneşti. Iar ca să nu-mi mai 
găseşti „pricină" pentru „dragoste puţină“ , iată că mă execut întocmai 
şi îţi spun tot ce mai pot spune despre mine.

De vreo doi ani, fiind mai mult bolnav decât sănătos, n-am mai 
scris nimănui şi nici n-am primit; de la nimeni scrisori (cu excepţia căr
ţii p. la care ţi-am  răspuns).

Nu mai văd aproape de loc, nu-mi pot mişca picioarele, nu mai 
pot doimi, nu mai pot, mânca, nu mai pot gândi, nu mai pot trăi şi nu 
pot muri. Iată tot ce am i’ealizat De altfel, „cu traiul material şi spiri
tual" o duc destul de binişor. Nu însă atât de bine încât să nu invidiez 
pe Laţec", pe V ic to rs. îţ i vo i mai scrie. Deocamdată, eu şi soţia mea, 
vă transmitem cea mai bună prietenie. Pentru sărbători vă spunem 
Hristos a în v ia t !

(Rotică)

< Morariu, Aurel, fratele lui Leca, doctor în drept al Universităţii din Praga. 
Publicist.

s Morariu. V ictor, frate mai mare al lui Leca. Germanist, publicist, profesor 
la Universitatea din Cernăuţi.
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G A V R IL  P.OTICÂ DANS L A  CORRESPONDANCE ENVERS 
LECA M ORARIU

Re sume

Le materiei ci-ciessus prGsente 8 lettres in6dites envoy6es entre 1930 et 1950
par le pofcte G. Rotică. au professeur Leca Morariu. le tltulaire de la chaire de
langue et litt6rature roumaine ă l ’Universitd de Cernăuţi.

L ’Smetteur ancien ami, montre les erreurs faites par N. lorga dans son 
Histoirs de la litterature roumaine contemporaine, au sujet de quclques pofetes 
de Bucovine- II met en evidence le mdrite de Leca Morariu dans le domaine de 
l ’eminescologie. II exprime ensuite le regret pour l’egarement de precieux ma
ri uscrits rest6s ă Cernăuţi, ă cause du rdfuge de 1940, quand la Roumanie a 
perdu — apr6s l’ultimatum sovi6tique - des vastes territoires qui appartenaient 
16gitimenient au pays. Nous apprenons qu'â son âge avancd. Gavril Rotică £tait
presque aveugle, fait qui lui empechait der ădiger une lettre plus longue.

En almant fortement des contrSes natales, le poiste, honoi-6 avec le titre dc 
membre de l’ Institut „Cernăuţi", par les soins de Leca Morariu, voulait conserver 
l’abannnement ă la renommGe revue „Făt-Frumos“ , 6dit6e par la professeur uni- 
versitaire a Suceava, Cernăuţi, Bucarest et R. Vâlcea.

Par les 6vocations d*6poque, Ies mlssives constituent une prScieuse source 
d’informations pour ceux qui veulent connaître plus prfcs l ’histolre culturelle 
de la Bucovine.

NICOLAE TCACIUC-ALBU CĂTRE LECA MORARIU

EUGEN D IM ITR IU  {P E T R U  FRO ICU j

U ltim ii ani ai deceniului opt au stat sub semnul unor substanţiale 
realizări în opera de valorificare a moştenirii culturale din Bucovina, 
în tre acestea se numără corespondenţa lui N. Tcaciuc-Albu către Leca 
Morariu, pusă cu generozitate la dispoziţie de soţia acestuia, distinsa şi 
regretata doamnă Octavia Lupu-Morariu, stabilită după 1963 la Suceava.

Cele 22 de m isive cuprind —  cu întreruperi în timp —  perioada 
1921— 1960 şi ne dezvăluie aspecte necunoscute din viaţa şi activitatea 
acestor remarcabili cărturari care nu şi-au uitat locurile natale, nici după 
ce au fost alungaţi departe, de o stăpânire străină şi haină.

Născut la 11 noiembrie 1885 în Rogojeşti —  fostul judeţ Rădăuţi — , 
Tcaciuc-Albu şi-a luat licenţa in liiere (1908), apoi doctoratul (1920), la 
Universitatea din Cernăuţi. Profesor de liceu, inspector şcolar a l regiu
nii, intelectualul de elită a strălucit ca poliglot, traducător şi poet, pu
blicând numeroase articole în revistele vremii, volumul Versuri de tot 
fe lu l, iar după 1944. în refugiu l bucureştean, realizează tălmăciri com
plete din Faust de Goethe, T im on din Atena de Shakespeare, fragmente 
masive din Torquato Tasso a lui Goethe, 5 volum e de versuri, 7 piese de 
teatru, toate în manuscrise, deoarece cerberii regimului comunist păzeau 
cu străşnicie „cetăţile" ce lc fuseseră încredinţate.

Adăpostit în1(r-o cămăruţă de 2 pe 3 m2 la  mansardă, în locuinţa ne
potului său T eo fil Măruntu din cartierul Ccjtroceni, scriitorul avea o 
pensie ide mizerie, doar 488 lei pe lună. Din când în când era angajat 
pentru scurte perioade la Institutul de lingvistică, unde a lucrat cu
o jumătate de normă, chiar şi cu o treime, la Dicţionarul lim bii române 
literare contemporane. Datora această şansă, prietenului său D. Macrea.

Lecca Morariu (1888— 1963), reputatul lingvist şi filolog, îi era vechi 
prieten. Cu trei ani mai mic, primea scrisori pe care se pot citi diverse 
formule de adresare : Dragă D-le Morariu, Mult Stimate Domnule Pro
fesor, Stimate şi iubite Domnule Morariu, Prieten drag, Am ice bun şi 
drag, Dragă Leca. Toate dovedesc apropierea lor sufletească, respectul 
reciproc —  un ecou a l colaborării scriitoriceşti din perioada cernăuţeană.

în m isivele trimise, se fac dese incursiuni în epocă. Reapar perso- 
nalităţi do mult trecute în lumea umbrelor. A flăm  de evenim ente cul
turale necunoscute. Impresionează solida pregătire intelectuală a cores
pondenţilor, care stăpâneau bine lim bile clasice, germana şi franceza. 
Au tradus din lirica universală, şi-au supus unul altuia scrierile la jude
căţi imparţiale, oricât de aspre. Pentru lumea perversă în care trăim,

32 — Ai.uarol de Suceava
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cu un lustru de cultură, asemenea cărtur„nT.; ,. 1k .
De reţinut sincei'itatea şi stabilitatea am iL:,- ^  , . ^  1 aDte sfere,
în pofida vârstei înaintate. N-au c u n ^ 1®1; " ^ 1̂  fsette de st“ .diu’ 
exprimat îndoieli fireşti despre va lo a re ţ  ^ t u a j e a .  ->i-au
do îndată părţile mai puţin reuşite. J pr° pn ,lor crea û- ‘ "dreptand

Din puţinul ce-1 aveau la Râmnicu Vâl s trimeteau
alimente vechiului prieten care, cu pensi^ de b; tjo^ ră . tea r_ 
nule decât rareori cumpararea unor revifc*,. . v A ,u ^
simţea umilit. Melomanii şi binefăcătorii d , cacuuc-Albu nu se 
«a de Pe P1310™ oltene Şt^usă procedeze. r "™ * * ' « « w w  cum

Din mansarda-celulă in  care locuia, j
. -iv proiesorul evada rareori vara.cu multa bucuiie, in calatorii spre Câmpi i, ^  1

profesor. Aici se ^  bine. Popasul
lacandu-l sa uite de necazuri. f  1

r  -  w  H7 ek' r “ ,or , (̂ kf ^  ? u T G T h e , " r ^ «
f W  N. Tea-

cu păsărelele care ciripesc şi ţipă şi cij vj p. . ° ”  L 0 PL.ma > 
curioase la apa care înaintează şi (pe) care ■ pa , 11 ca^e Puvesc 
bre şi strălucind în lumina soarelui. C  um7
lim bii româneşti ! Răsturnarea ideii tratj;,: . aPa u .P6 fa»meciul
bracarea ei Înîr-o mantie acoperită cu £ ingfenioa/ >  iar in" 
traordinară de artă adevărată» * letre SCUmpe este 0 dovada ex~

Leca era angrenat in masiva lucra,* închinată Porum beşlilor din 
care a aparut primul volum abia m 1986 a iu ,, î; „  w  ’ .
de vedere asupra contribuţiei muzicale a iui p- - p 11 * P une P ^ ^ tu l 
Flondor la opereta Noaptea S fântu lu i Por^m^ c u  ş iT u d or
Theohar A lex i. Gheorghe -  după libretu l lui

Îşi amintesc că au tradus amândoi j .- .
rmdu-se la viaţa culturală a Capitalei afiăP ,  ̂ 1î” an ) 1 m* .
repetiţia generală, piesa Apus de soare a > • n , P e enu .a .va ^
voievod S ind interpretat magistral d roluJ  ™ relu )  
n-ar i i  avut bani pentru un s/ectaool
te tea că e sarac, ca-şi duce traiul de ™ f  ; , ,
marmeladă pentru ceai, nu are de unde ldăur! . \ (',a a cu i* e u e
dai aiară de două ori de la Institutul
oponent a l celui mai „umanitar- socotl* ProbaM  ca

Scrisorile ne îngăduie să decelăm ,___ . ,  .
care se zbătea doctorul Tcaciuc-Albu. ]>u . . ,ne_ I\erv?as m

.. , , TJ s_a Plans niciodată de situaţie. 
Doar aluzii, din care pnetenn de la V,kea e x W  ^  a j d
de aceea i ajutau cu bine gândite miu ri de ufic până ?
omul atat de do'tat, închis m tr-o manş..j- „   ̂ , „ .
dus canăt zilelor ck să nu chinuie _  dd- n_a mai Pulut indura. Şi-apus capat zilelor ca sa nu ciunuie 0CQtea el _  ce- din ^

Vestea stârnit —  de buna scama — t,,,,.- j ,______ i n -  • Tr-,
Leca Morariu pierdea un vechi amic, ar . a ĉea-
ruia îi împărtăşea gânduri de viitor, f j „  . . . e ia .̂’ ca" 
sfaturi utile. PClante de bine Pnm ea
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M isivele prezentate în extenso mai jos, completează tezaurul spiri
tual al Bucovinei. Rămase in uitare până acum, ele reînvie personalităţi 
cu care ţinutul încărcat de istorie se poate mândri. Pentru generaţiile 
actuale, prietenia dintre N. Tcaciuc-Albu şi Leca Morariu se impune ca 
un exemplu luminos, demn de urmat.

1

Carte de vizită  Cern., 8/8 21

Dragă D-le Morariu,

Iţ i fac cunoscut că Lică Mărăcină despre care pomeneşti în fo ile
„Glas.(ul) Buc.(ovinei) tiu e Ion Grămadă, ci Dl. Dr. Vasile Marcu (D i
rector al Băncii Regionale).

Cu toată stima a l Matale 
Dr. N. Tcaciuc

2

C. P. Brad, în 12/12, 1944

Mult stimate Domnule Profesor,

Observând, pe Anuarul Arm oniei, că doriţi să aveţi adresa mea pre
cisă şi cetind şi apelurile relative la abonament, vă trim it şi una şi alta. 
Socotesc a s tfe l': 2 numere =  80 lei ; Bulet. M .(ihai) E.(minescu) No. 21 
şi 22 =  200 l e i ; Făt-Frumos X IX . 2— 3 = 1 0 0  le i ; total 380 lei. T rim it 
însă 800 lei şi anume pentru F.(ăt) F.(rumos) No. 4— 5— 6... care nu l-am 
prim it şi pentru eventuale restanţe.

Totodată vă trim it ultima mea publicaţie, „Versuri de tot felu l".

Cu cele mai alese salutări 
N. T. Albu

Adresa nouă : Str. Vânătorilor No. 2.

3

6 februarie 1956 
Stimate şi iubite Domnule Morariu,

Au trecut ani de când mă tot gândesc să-ţi scriu. A m  compus de 
mai multe ori în gând scrisori re la tive la chestiuni literare cari mă preo
cupau şi despre cari voiam  să te informez sau să-ţi cer un sfat. Re una 
din aceste scrisori îm i aduc aminte mai precis : am vrut să-ţi trim it ma
tale şi încă la câţiva o listă a scrierilor m ele nepublicate, de la 1945 
încoace. Am  realizat insă acest lucru numai faţă de Teodor Balan *, care

* Balan, Teodor (18R5— 1972), născut în Gura-Humorului. Profesor secundar, 
doctor în istorie, director al Arhivelor Statului din Cernăuţi. Docent şi conferen
ţiar la Universitatea din capitala Bucovinei. Istoric regional şi editor de surse 
documentare. Lucrări : Suprimarea m işcărilor naţionale din Bucovina, Cernăuţi,
1923 ; Familia Onciul, Cernăuţi, 1927 ; Activitatea refugiaţilor moldoveni în  Bucovina 1848, Sibiu, 1944 etc.
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şi el m i-a trimis o asemenea listă, ca s-o păstrez. Adică ne-am gândit 
noi în mintea noastră de bucovineni naivi că lucrările noastre ar fi  de 
valoare şi că ar fi  păcat ca să se piardă orice urmă în valurile v ie ţii cari 
trec cu nepăsare peste toate cele omeneşti.

Acuma m-ai bucurat mata atât de prieteneşte cu scrisoarea din 24/1, 
care eu am prim it-o în 30/1 şi a i pus şi iscălitura doamnei soţii, ceea 
ce însemnează că dv. amândoi participaţi la jubileul meu (vai, ce jubileu 
tim orat !), de 70 de ani. Cum să vă mulţumesc ? Sărăcăciosul meu talent 
nu e capabil să îmbrace sentimentele m ele în cuvinte atât de frumoase 
ca să corespundă intensităţii şi amplorii reale.

într-adevăr am trecut această graniţă de 70 şi am şi serbat-o, după 
obiceiurile noastre bucovinene (...) într-un cer î’estrâns, prezidat de d-na 
directoare Aspazia Şandru. Asta s-a întâmplat, cumulând eu ziua natală 
cu cea onomastică, în 4/XII 1955 in locuinţa nepotului meu Teo fil Mă- 
runtu, deoarece mansarda în care stau, sub acelaşi acoperiş, are numai 
(i m-. A m  prim it şi scrisori de felicitare, cea mai impresionantă de la 
Emanoil Iliu ţ l. Trebuie să fiu deci foarte, foarte mulţumit, căci mai 
mult nu se poate. Volumul omagial, obişnuit la scriitori mai mari decât 
mirfe, mi l-am compus şi dedicat eu singur şi iată-l alături (câteva pagini 
din „Faust“ , daclilat pe hârtie semivelină de o dactilografă aproape per
fectă, se-nţelege pentru plată, nu din adm iraţie pentru jubiliar (Jubel- 
greis !) -.

Scrisoarea aceasta m i-ar f i  drag s-o duc tot aşa cel puţin pe 20 de 
pagini, dar nenumărate contingenţe mă înconjoară, cu toate că sunt 
singur pe lume şi pensionar „fă ră  g r iji"  3.

Citind balada „Craiul ie le lor" • in traducerea matale sunt încântat 
de perfecţiunea redării cuprinsului, însoţită de o graţie uimitoare în stil 
şi ritm . Nu am  la îndemână nici una din traducerile anterioare, dar 
nu-mi pot imagina că s-ar putea apropia măcar de perfecţiunea artistică 
obţinută de mala. Cercetând forma metrică văd că Goethe a scris balada 
sa într-un metru „la ten t" de 4 iambi, ordonaţi în strofe de câte 4 ver
suri, dar nu respectă decât în 3 versuri (din 32 !) forma ce şi-a propus. 
D-tja ai avut fericita inspiraţie de a a lege ritmul amfibrahic, care Goethe 
l-a întrebuinţat, desigur fără intenţie, în 5 locuri (vers. 13, 20, 21, 26 şi 
27) şi care se potriveşte foarte bine ca melodie verbală pentru călăritul 
tatălui îngrijorat.

Am şi o nedumerire : nu ştiu dacă Sucnă-murgă ar putea să aibă 
în m itologia românească rolul de rege al ielelor. N -am  întâlnit aşa ceva 
în lecturile mele sau poate c-am uitat. Apoi nu ştiu dacă e admisibilă 
în cazul acesta localizarea, adică românizarea baladei, ea fiind —  cred —  
dacă nu curat germană, cel mult anglo-franco-germană. Relativ la amă

1 iliu ţ, Emanoil, cărturar bucovinean, profesor, iost director al Liceului „Aron 
Pumnul" din Cernăuţi, inspector şcolar pentru învăţământul secundar din Bu
covina ; temeinic cunoscător al Istoriei culturale din provincia natală.

2 Jubelgreis =  vârstă jubiliară (în germană în original).
3 Un pensionarf'(tfără griji" poate fi unul foarte sărac, cum era N. Tcaciuc-Albu. 

Ironia acestuia este evidentă.
4 Craiul ielelor, după poezia germană Erlkoniy a lui Goethe.
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nunte : rima vii —  zaci, m ii ar trebui eliberată de cuvintele din urmă. 
Desigur, e foarte greu, y ar poate totuşi s-ar putea. Cuvântul „ferecat", 
aducând aminjte de cătuşe etc. de metal jenează puţin la locul lui, fiindcă 
craiul ielelor e spirit în toate a le sale, dar totuşi poate f i  acceptat. In 
propoziţia finală : Şi —  tace de veci, cuvântul .,Şi“  parcă ar fi  de înlo
cuit cu „E l“ (eventual cu ^ci «  Sau „daru).

Acum răspund la alţneatul din urmă. Despre M ircea Streinul ştiu că 
astă vară i s-a făcui, un parastas de 10 ani de la moarte, la care n-am 
asistat, neavând telefon accesibil în blocul în care locuiesc. Despre ulti
mul parastas pentru I. e . Torouţiu şi soţia sa m-a înştiinţat D. Ieşan- 
Metternich cu o carte pc,ştală. de altfel n-aş fi  ştiut. C. Şandru-Caruso a 
decedat în 16— 17 ianuarîe a .c. şi a fost înmormântat în cim itirul Ghen- 
cea în 19 1. De asta arn auzit după toate de la cunoscuţi. La înmor
mântare a fost —  mi s-a spus —  multă lume bucovineană. Pe Liteanu 5 
îl văd numai la înmormântări şi parastase, la care mă duc aproape în 
fiecare caz, când sunt înştiinţat. Aşa şi ieri, în 5/11, cu toate că e mare 
ger aici de la l/II încoaţşe, m-aş fi dus la înmormântarea lui Tică Lăpuş- 
tean (decedaţi a 51 de ani), dacă aş fi ştiut, dar am aflat abia aseară, 
pe la orele 20.

Despre mine. In lumile din urmă mă ocup foarte intensiv de tradu
cerea lui Faust şi am ajuns până la jumătatea drumului, adică din cele 
12.111 versuri ale operei am tradus 6.124 până acum. Cum am intrat în 
acest bocluc, ştiu. Pe n ă ru ie . Am  discutai cu nişte profesoare despre o 
traducere existentă găsind că laudele lor sunt exagerate. Dar a trebuit 
să şi dovedesc şi le-am tradus întâi „M argareta (singură, torcând11), apoi 
„Margareta (rugându-sej« şi aşa, pe nevrute, m-am îndemnat să mai tra
duc câte ceva. Mai apoi nu m ai ştiu cum, am luat-o maî serios. Acuma 
mă întreb de ce nu m-aj^ oprit. Doar nu am nici o speranţă de publicare.

Repet că drag mi-^r fj f ost să scriu mai mult şi mai pe larg, dar 
nu-mi ajunge timpul.

Trim it doamnei respectuoase sărutări de mână şi la amândoi cele 
mai bune urări pentru 3Jlui 195G şi cei următori.

Cu cel* mai alese sentimente al matale

N. Tcaciuc-Albu

4
Bucureşti, în 24 martie 1956 

sâmhătă seara, ora 22,30

M ult stimate şi sincer iubite Domnule Morariu.

Răspund la scriso^ie din 20/11 (data poştei 28/11) şi 23/11 (data 
poştei 3/III). Dorind să f iu ordonat şi să nu neglijez nimic, m i-am îm
părţit materia pe punct^.

5 Liteanu, Am uhu  (1Î83— 1958), născut în Cernăuţi ; licenţă în filologie, pro
fesor. Urmează cursuri de compoziţie, d ir i ja t ; reputat dirijor, cu activitate îndeo
sebi la Societatea bucovile a n 5 Armonia". Întemeietor, alături de alţi entuziaşti 
muzicieni, al Operei de Est <3] n Cernăuţi.
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1. Craiul Sucnă-M urgilă. E corect aşa ca titlu sau Crai S.-M., fără 
articol ? Traducerea lui Murnu într-adevăr nu-i face cinste. Spre scuza 
lui însă vreau să cred că a scris-o ca student încă, înainte de anul pu
blicării (1906) şi că n-a cunoscut traducerile anterioare. Am  citit severa 
critică a lui V ictor Eftim iu (de prin 1942— 1943) despre traducerea 
Iliadei (reeditată de curând) precum şi apărarea lui N. I. Herescu G (din 
al său Milliarium, II), dar Uiada n-am citit-o, aşa că mi-am format, o 
părere personală. Orestia, tradusă tot de el, o posed, dar am citit-o cam 
de mult, împreună cu a lte scrieri, poetice'şi ştiinţifice, şi numai cu inten
ţia de a trăi, întrucât e posibil aşa ceva, în spiritul antichităţii, când 
lucram la piesa mea „Burebista" (cinci acte în versuri rimate).

2. Furnica şi g r e i e r u ş u l Am  citit fabula în tre cei din fam ilia M ă- 
runtu (soţ, soţie şi băiat aproapp de 14 ani) şi cjuminică, după masă, în 
4/III, la d-na directoare Aspazia Şandru, mai fiind de faţă prof. Ovid 
Ţopa. soră-sa Silvia şi studentul Ştefanelii, nepot al lui Claudiu Ştefanelii. 
Despre existenţa fabulei ştiam de la prof. V. Grecu 8. cu care m-am fost 
întâlnit în stradă cu câteva z ile  mai înainte.

Parcă aud un izvor gâlcevindu-se cu flo rile  de pe mal, cu păsărelele 
cari ciripesc şi ţipă şi cu vietăţile pădurii cari privesc curioase la apa 
care înaintează şi care apoi eu o văd ieşind din umbre şi strălucind în 
lumina soarelui. A tât eşti de stăpân pe farmecul limbii româneşti ! Răs
turnarea ideii tradiţionale este ingenioasă, iar imbrăcarea ei într-o man
tie acoperită cu pietre scumpe este o dovadă extraordinară de artă ade
vărată.

Scriind cuvintele aceste sincere mă gândesc totodată cu teamă la 
avântul moderat (stăpânit) şi la vocabularul sărac din scrisorile mele. 
Fiind şi în viaţă tim id şi stângaci, n-am putut, nici în scrieri să ies din 
graniţele zăgăzuitoare ale firii mele : Ich konnte nicht aus m ir heraus °.

3. Acum despre Faust al meu. Lucrarea înaintează, uneori uşor, altă 
dată foarte chinuită. Broşura mea ..omagială", dactilată în 16 exemplare 
a ajuns —  se-nţelege fără ştirea sau dorinţa mea —  şi în mâni cari nu s-au 
bucurat de ea. P e  lângă asta am mai făcut imprudenţa de a mă exprima 
cu severitate despre un aspect al literaturii noastre actuale. N-am  numit 
nici un nume. nici o lucrare, dar am atins, fără nici o intenţie de luptă, 
unele persoane, in  majoritate necunoscute mie, cari au şi pornit un 
Scharrmitzel 10 împotriva unei lucrări care nu e nici terminată, nici co
piată pe curat, nici revizuită, nici şlefuită de ajuns pentru a putea apă
rea... cândva, cine ştie când

B Herescu, N. L, născut in 1006 la Turnu-Severin. Licenţă şi doctorat în f ilo 
logie clasică la Universitatea din Bucureşti ; specializare la Sorbona. Secretar şi 
preşedinte al S.S.R. Editează revistele Favonius, Revista clasică şi A  mo iii a.

7 Furnica şi greieraşul, fabulă scrisă de Leca Morariu. Vezi voi. De Ia noi, 
al cărturarului bucovinean, ediţie îngrijită şi prefaţă de Petru Rezuş. Ed. „Mtnerva“ , 
Bucureşti, 1983. p. 182.

8 Grecu, Vasile (1885— 1972), născut în Mitocul Dragomirnei. Doctor in filo 
zofie şl litere. Profesor secundar, apoi profesor de bizantinologie la Universitatea 
din Cernăuţi şi Bucureşti. Unul din fondatorii şcolii româneşti de bizantinologie. 
A  publicat valoroase ediţii critice ale cronicilor bizantine târzii. Lucrări : Învăţă
turile lui Neagoe, domnul Ţării Româneşti (1512—1521), Bucureşti. 1942 : Din domnia 
lu i Mahomed al II-lea. A n ii 1451—14C7, Bucureşti, 1963 etc.

!l Nu am putut să-mi exteriorizez firea (sentimentele) (în germ. in original).
10 hărţuială (in germ. în original).
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Am  cunoştinţă, cred, de toate traducerile anterioare, apărute ; cele 
în proză însă nu le-am putut găsi de loc, iar traducerea d-nei Laura Dra- 
gomirescu 11 am avut-o-n mână numai timp de vreo două ore. Despre 
prof. Soricu 12 aud că e incă în viaţă, iar pe d-na Dragomirescu am de 
gând chiar să o vizitez, sperând că îmi va împrumuta lucrarea. Ştiu şi 
despre doi traducători cari se ostenesc şi ei cu acelaş(i) lucru. Dacă voi 
apuca, vo i căuta să găsesc urme din Faust la Iancu Văcărescu, la Bolin- 
tineanu şi alţii. Dar astea-s visuri.

4. Celelalte. P e  şeful Jun, lit. 11 l-am vizitat odată, mai demult, şi 
l-am  întâlnit la parastasul pentru I. E. Torouţiu şi soţia sa. Aş fi vrut 
să-i scriu câte ceva şi lui Loghin v\ dar n-am adresa lui. D-na Şandru 
a trimis condoleanţe fam iliei V. Gheorghiu, însă eu n-am făcut-o, fiindcă 
a trecut multă vreme de la moartea d-nei Gh., ceea ce pentru mine e un 
obstacol sufletesc. Cu acest prilej însă mi-am adus aminte de un prie
ten din liceu care a fost —  mi se pa re— frate cu dânsa (...Polonic?) şi 
cred că mai trăieşte undeva in America şi de profesorul Aurel Polonic 
poreclit pe vremuri .baron Linguriţă, care doarme pe o pantă a lui Monte 
Lemmerle, încă din 1916— 1917. Iată patruzeci de ani de-atunci ţ

Vorbind de el, mi-am adus aminte şi de o scenă trăită la curtea 
(modestă, de lemn, dar curte) a 'ui Tudor Flondor. Era mi se pare în 
vara anului 1912. Maria Flondor, atunci de vreo 18 ani. fiică vitregă a 
lui Iancu Flondor, se-ntorsese dintr-un pensionat din Elveţia şi venise 
în vizită. împreună cu mamă-sa, la Rogojeşti. Acuma scena : Zice d-na 
Maria Flondor, mătuşa ei, văduva lui Tudor, româneşte (vorbea îrău 
nemţeşte) : T e  bucuri. Mariţă. că eş.li acasă, că eşti în Bucovina şi ve i 
umbla la petreceri şi baluri ? Ea : Ach. Tante ! Sehr gross ist die Freude 
nicht. Was w erde ich tun ? M it dem Polonic tanzen ? ,5. Eu : O. nu vorbiţi 
aşa de el. E singurul baron în tagma profesorilor. Apoi, anii au trecut, 
vreo treizeci. în 1942. fiind eu întâmplător Ia Iaşi. am auzit jalnica veste 
că ea. fiind mamă a doi băieţi şi autoare a unui volumaş de versuri fa 
scris întâi în limba germană) şi-a pus singură caoăt vieţii. O. trai ome
nesc cu neaşteptatele tale înfăţişări şi aspecte ' (Cred că se simte o nu
anţă deosebitoare în tre aceste două noţiuni sinonime).

11 Dragomirescu. Laura (născută 1893 in Craiova) ; soţia prof. univ. M. Drago
mirescu. Debut (1918) cu o nuvelă in Îndreptarea literară. Colaborează şi la Dună
rea (Galaţi). Pseudonim : Cicoare.

15 Soricu. I. U., născut 1882 ir. Satu-lung. Braşov. Licenţiat in litere, profesor. 
Poet. cu colaborări la numeroase reviste. Conduce : Ţara noastră, Crai Nou, Cu
vântul liber (Sibiu). Scrieri : F lorile  dalbe, poezii (1912) ; Doamna noastră, piesă 
în 4 acte (1920) ; Îngerul a strigat (1931) ; Goethe (Faust), traducere, Bucureşti, 
f.a., etc.

13 Ion Nistor.
14 Loghin, Constantin (1891— 1960), născut Sn Budeniti-Storojineţ. Licenţă în 

litere la Univ. din Cernăuţi. Profesor secundar. Istoric literar. Membru, secretar 
şi vicepreşedinte al „Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", 
căreia ii închină o valoroasă monografie (1932). Scrieri : Istoria literaturii române 
din Bucovina 1775— 1918 (1926) ; Scriitori bucovineni, antologie (1924) ; Antologia  
literaturii române pentru  bacalaureat (1938) ; Cernăuţi —  Ghid (1936) ; Gramatica 
lim b ii române, 2 voi. (1941) etc.

11 „Vai, mătuşă ! Bucuria nu e prea mare. Ce pot face ? Să dansez cu Polonic ?“
(in germ. in original).
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o. Suplement. Cu fabula despre greier şi furnică m-am ocupat eu. 
Iţi comunic rezultatul pe scurt. Antiteza dintre lene şi sârguinţă a fost 
tratată în  fabule cine ştie de când. In greceşte antiteza este reprezentată 
prin doi bărbaţi, probabil, o tettis şi o murmis. Z ic probabil, pentr-u că 
n-am citit Sn greccşte fabula, iar cuvintele de mai sus le-am scos; din 
dicţionar. Cum a fost în latineşte de asemenea nu ştiu. Deci pornesc de 
la fabula lui La Fon taine şi mă ţin, ţânace (notă Leca Morariu : „ i .  G. 
Sbiera‘\ n.n.), de acest prototip (ca ram ificaţie !) şi-l cred, original, îhtr-o 
privinţă, mai puţin original decât Furnica şi grieruşul de Leca M orariu, 
dar original.

Iată cum ! Fabula veche prezintă doi oameni, unul leneş şi altu l har
nic. La Fontaine prezintă două femei, una serioasă şi strângătoave şi 
alta neserioasă, de moravuri mai aşa-şi-aşa (Nuit et jour â tout vehant, 
Je chantais) * şi nu chiar leneşă, ci lipsită de bani. Dacă traduci fabula 
lui La Fontaine, nu poţi înlocui partea a doua a antitezei cu un bărbat, 
căci scoţi un aspect esenţial din lucrarea franceză. Deci, fiind eu tim id 
şi modest, susţin că în literatura noastră s-a tradus fabula aceasta de 
mai multe ori într-un răstimp de un secol şi jumătate şi totdeauna gre
şit (din câte am citit). De aceea m-am hotărât s-o traduc cum ar trebui. 
Celelalte două versiuni sunt originale ale mele şi arată cum ar fi S;ă se 
scrie o fabulă, când un bărbat se duce să ceară un împrumut la o ferneie. 
în februarie 1950. răposatul Ilie Bacinschi ,R m-a viz ita t intr-o zi. s_a 
descălţat, şi-a întins picioarele spre soba caldă şi a râs mult citind ver
siunile mele şi nici de traducere n-a vorbit rău. A  fost o zi urâtă, rece. 
morocănoasă, dar noi ne-am veselit lângă sobă (se-nţelege în locuinţa 
nepoţilox-, care au o sobă bună într-o cameră luminoasă). Ab ia  în mo
mentul acesta îmi dau seamă că oaspetele meu semăna. în ora ai;eea. 
mult. cu greieru l din fabulă.

Supiementul adăugat la scrisoarea aceasta e scris de mâna q-nei 
Mari.a Măruntu, fiica fratelu i mei Mihai („F ratele cel bun“  din Vei-suri 
de tot fe lu l).

6. Adaus, în 22/1II, intre orele 10— 14, am asistat la Teatrul Naţio
nal, sala Comedia, la repetiţia generală a piesei „Apus de soare". A  fost
o reprezentaţie strălucită. Ştefan cel Mare, jucat de G. Calboreanu, G 
extraordinar : nu ştiu dacă Nottara, pe care l-am văzut la Cernăuţi, a 
fost mai strălucit. E prea mult de atunci. De asemenea, tot respectul 
pentru arta de regisoare a d-nei Marieta Sadova.

Aş vrea Să aflu, dacă ar f i  cu putinţă, ce face d-na prof. Maria î_,eo- 
nida Ioan din Râmnicul-Vâlcii, cu care am fost în corespondenţa jn 
1943— 44.

Repet încheierea scrisorii mele din 6 februarie : drag m i-ar fj să 
scriu mai mult şi mai pe larg...

Cu cele mai alese şi mai calde sentimente ale malale

Nic. Tcaciuc-Albu

* Tot venind noapte şi zi, Eu cântam... (in franceză in original).
,u Bacinschi, Ilie , născut 1882 în Storojineţ. Profesor titular de italian, ja 

Universitatea din Cernăuţi. Lucrări : Dl. Philippide şi Gramatica d -lu i Weigand, 
Bucureşti, 1910, etc.
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5

Bucureşti, in 1 mai 1956 

Stimate şi iubite Domnule Morariu,

Scrisoarea din 8 apr. c. mă face să cad, acum în postul mare, in pă
catul, slavei de sine. Desigur, eu nu-mi dispreţuiesc opera, dar parcă 
nu-mi vine a crede că ar fi intr-adevăr aur bun, talent adevărat. Insă 
în privinţa asta nu cel ce scrie, ci cel care citeşte este judecător. Oh, cât 
de rari sunt bunii, cinstiţii, pregătiţii, sensibilii judecători !

Originalul poeziei „în  lazaret, la Verona" !-am citit mai demult, 
mi se pare într-un manual de 1. germană pentru licee. Traducerea ma
tale este demnă de toată admiraţia ; povestirea m erge clar şi mlădios, 
fără nici o nuanţă supărătoare, tabloul camerei de spital se prezintă în- 
tr-o plasticitate ireproşabilă. Cele patru faze : „sprintenul zornet“ al im- 
păratului, imaginea patriei româneşti în mintea muribundului şi înche
ierea sun'l magistrale, desigur şi-n original, dar poate şi mai mult in 
traducere.

Traducerile poeţilor Coşbuc şi Şt. O. Iosif le-am citit probabil când
va, dar mi s-au şters cu totul din memorie.

Cu privire la formă observ că strofele 2, 3, 4, 5 sunt egale prezen
tând o schemă perfect construită, celelalte însă se abat ici-colea câte 
puţin. Cercetând cu atenţie textul am ajuns la concluzia că toate stro
fe le s-ar putea aduce la forma celor regulate, fără a ştirbi din farmecul 
Iraducerii.

Din G ilm  am tradus şi eu. Cele mai celebre dintre poeziile lui sunt : 
Die Nachi, A llerseelen  şi Ist des bald ? Prim ele două le-am tradus după 
n antologie a liricii germane care o avea răposatul meu prieten prof. 
George Hoinic. Aş fi trebuit şi a treia, dar n-am găsit textul. în tra
ducerea mea „ Allerseelen“ happeri etwas l7. dar nu mai am textul ori
ginal şi o las deocamdată aşa cum este.

Acum despre celelalte. Cu privire la vreo publicare a scrierilor 
mele, in broşuri sau in reviste, nu-mi fac nici un fe l de speranţe. Am 
făcui, d iferite încercări, prin cunoscuţi sau. şi direct, dar am dat de ce
tăţi foarte bine păzite, aşa că n-am putut- pătrunde şi sunt bucuros că 
am pensia mea de 488 lei şi pot respira aerul liber din cartierul Cotro- 
ccni (cred, după un oarecare Potrocea „dupe“ vremuri) şi Grădina bo
tanică, de care stau foarte aproape. Această bucăţică de pământ bucu- 
reştean mi-a sugerat titlul „A rbori in v is “ pentru al treilea volum în 
versuri (primul dintre cele nepublicate). V reo doi ani şi jumătate am 
fost ocupat la Institutul de lingvistică, la Dicţionarul 1. rom. contemp., cu 
J.2 de normă, prin prietenul meu mai tânăr, D. Mac rea. dar de la V x i l  
1955 am fost concediat, din m otive bugetare. Acest lucru m-a lovit în 
interesele mele alimentare, dar mi-a dat în schimb marele avantaj al 
timpului liber, care eu l-am folosit, cu o sârguinţă şi tenacitate neobiş
nuită şi neaşteptată la un om de vârsta mea), pentru a-1 traduce pe 
Faust. U ltimul vers, al 12.311-lea, l-am scris in 7 apr. 1956, seara. Acu
ma, oarecum obosit „spiritualmente“ . lucrez la revizuirea traducerii.

17 Allerseelen constituie un efort (in germ. in original).
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Se-nţelege ca aş fi fcric it să pot colabora la F.(ăt) Fr.(umos) —  
Burebista este una din cele şapte drame originale, scrise de mine de la 
1944 încoace, pe lângă cari se adaugă şi două traduceri (T im on  din Atena 
de Shakespeare şi Faustul lui Goethe). Dacă vei avea interes, îti voi
scrie mai pe larg altă dată despre asta.

Pe bădiţa N (istor) nu l-am văzut de lungă vreme, dar dăunăzi s-a 
plimbat cu el Oviţă Ţopa timp dc trei ceasuri : Oviţâ a obosit, dar bă
diţa nu. Bravo lui ! Adică bravo bădiţii, cu toate că ar f i  vremea să-i 
spunem moş. Că i s-ar putea spune dalailama citesc întâia oară ; Erast 
Mihalescul, autorul romanului A ven tu rile  unui iredentist îl caracteriza 
cu .,Der finstere Tyrann" *, ceea ce eu, atunci, prin 1938 sau mai îna
inte, am găsit, că e prea aspru. Cristofor Coroamă 18 m i se pare mi-a 
spus că în V icov i s-ar zice „luon a lui Ilită a Sumanarului“ (...). Mă în
demna câteodată gândul să-i fac un portret pe vreo câteva pagini, dar 
şi acest gând s-a înnecat ca multe, multa a ltele în valurile vieţii şi mai 
cu seamă în neputinţa omului de a-şi îndeplini toate planurile.

Cenaclul d-nei Asp. Ş.(andru) este foarte modest din punctul de ve
dere literar, deoarece numai Ovid Ţopa, care-şi scrie am intirile pe stfte 
de pagini şi se dovedeşte un prozator miezos şi uneori chiar artistic, şi 
subsemnatul suntem activi. De a ltfe l baza (...) este împărtăşirea de in
formaţii despre destinele rudelor şi cunoscuţilor din Bucovina şi tarocul, 
la care literaţii, se-nţelege, nu participă.

Am  întrebat de adresa lui C. Loghin, pentru că Procopie Jitariu m-a 
asigurat că Loghin n-ar mai sta la Gherla, ci la Deva. A  fost de fată dr. 
W iegler, care a condus tipografia M itr. Silvestru în anii 1941 -1944.

Rog respectuos pe d-na Octavia Leca Morariu să facă o listă de 
bucăţile cari suni sub nivelu l „publicabilităţii“ în „A rbori în vis“ , iar 
lista s-o ataşeze la răspunsul care mi s-ar trim ite la această scrisoare. 
Poate fi oricât de severă : asta rni-ar fi numai spre folos. Desigur, dacă 
ar face acelaşi lucru şi cu „Versuri de tot felu l“ , m-aş bucura şi mai 
jnutt. De ce fac această rugăminte ? Am  spus mai sus că eu nu-mi fac 
speranţe, dar speranţele nu lc poţi alunga din inimă, ele se nasc şi stau 
acolo fără voia noastră ?i nu se dau scoase cu totul. Deci : poate voi mai 
trăi şi poate va fi posibil cândva, să scot un volum de versuri, puri
ficat de uscături, luând ce e mai acceptabil din cele cinci volume ce 
le-am scris în 'total. De ce nu te rog pe mata pentru acest servici ? Pre
supun că eşti ocupat cu vreo lucrare mai mare şi nu vreau să te distrag 
de la lucru.

Am  vizitat-o pe d-na Laura Dragomirescu de două ori. E de 63 de 
ani şi continuă a traduce versuri şi proză. M i-a împrumutat traducerea 
ei din „Faust". Acum am toate traducerile versificate pe biroul meu de 
lucru, care în realitate este singura masă, veche, de brad. de care dis
pun nepoţii şi eu şi care serveşte la lecţiile băiatului, la mâncare, că l
cat de rufe. cârpit, plămădit etc. şi rareori la jocul de rummy. In cămă
ruţa mea n-am un astfel de obiect de lux ; nici n-ar fi Ioc pentru el.

• „Tiranul cel negru, cel posomorât*', apelativ pentru Ion Nistor : (in germ. 
in original).

Coroamă, Christofor, născut, 1R90 în Cransa Ilschi( Bucovina) ; profesor titu
lar de economie politică şi naţională la Facultatea de Drept din Cernăuţi ; func
ţionar in administraţia ţării.
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Citind traducerile am dat de locuri foarte descurajatoare pentru cinstea 
poeziei româneşti şi totodată pentru cea a celei germane, care n-ar fi  
încântată, dacă ar vedea cum este reflectată de aceste patru oglinzi ro
mâneşti! (Gorun l!), Soricu etc.). Dar şi despre asta ar trebui să scriu deo
sebit. Dcci. pe altă dată

Deodată cu această scrisoare expediez un colet poştal in care am pus 
„A rborii in v is “ şi „Versuri dc tot fe lu l".

Vă urez cu mult drag Paşti vesele ! Trim it sărutări de mână doamnei 
şi te salut pe mata cu cea mai caldă afecţiune.

Nic. Tcaciuc-Albu

6

Bucureşti, în 4 iunie 1956. seara 

Am ice Leca,

Iau parte cu cea mai sinceră ev lav ie la pomenirea repausaţilor Elena 
şi Constantin Morariu. Slavă şi veşnică neuitare scriitorului şi lumină
torului Bucovinei de altă dată Constantin Morariu, slavă şi veşnică ne
uitare soţiei sale care a crescut atât de minunaţi copii cari au urmat 
calea tatălui lor şi o urmează şi acum ducând vrednicia bucovineană pe 
tărâmul O lteniei prin arta muzicii, conduşi de zelul cel mai nobil care 
împodobeşte sufletul omului pc pământ. Multe ar fi di? spus despre 
această strălucire a fam iliei Morariu şi sunt sigur că se va şi spune.

în puţinele noastre scrisori ne-am împărtăşit atât de multe, rie-am 
împrospătat am intiri cari începeau să se şteargă, ne-am încurajat în mun
ca noastră plină de „zdroabă" prin care urmărim înălţarea lumii de grai 
românesc şi astfel ne-am apropiat tot mai mult unul de altul. Gândin- 
du-mă la acest lucru, mi-am dat seama într-un moment că numărul per
soanelor cu cari am fost tu şi tu s-a redus atât de mult, încât te cuprind 
stranii fiori. Să ne mai strângem rândurile, m i-am zis ! De aceea, fiind 
cu mai in vârstă şi totodată mai formalist, mi se pare, m-am hotărât 
să-ţi propun, după tradiţia bucovineană, ca să bem Bruderschaft20 ; cu 
câte o cri'glă —  fireşte plină — ' în m ână,'să ne împletim  braţul drept 
în cruciş, să tragem cate o duşcă bună. să ne ştergem gura cu palma şi 
să "ne sărutăm pe obraji. Acest obicei, luat de la studenţimea germană, 
este, după părerea mea, un lucru care a meritat să fie  împământenit la  
noi. DeciL îţi spun : servus du ! * cu glas tare. aşa de la distanţă, ur
mând ca, dacă accepţi, să repetăm ceremonia la proxima ocazie şi dc 
facto.

în aceste rânduri răspund la ultimele trei scrisori şi anume la cele din
5 V. 6/V (dala poştei din Râmn. Vâlcii) şi la cea din 12/5.1956. Totul ce 
cuprind ele mă interesează intensiv, dar nu pot răspunde cum trebuie.

>9 Gorun, Ion (pe numele adevărat Alexandru I. Hodoş), născut în 1863 in 
Roşia Abrudului. Scriitor şi ziarist. Licenţiat in litere. Debut literar în Convorbiri 
literare cu versuri, Ia 1889. Lucrări : A lb  şi negru (1902) ; Nu te supăra (schiţe şi 
glume), f.a ; Strindberg, Frânturi din viaţa om enirii, traducere (1924) etc.

■* Fraternitate, frăţie (in germ. in original) ;
♦ Cu supunere, tu ! (in lat. şi germ în original) ;

507



acuma. în zilele aceste când pe lângă revizuirea lui Fausl şi unele g riji 
cu priv ire la o călătorie la Câmpulung-Mold. care o proiectez pentru 
iulie, mai trebuie sâ umblu iarăşi pe la uşile puternicilor z ile i ca să-mi 
dea ceva de lucru, fiindcă am unele greutăţi materiale. Am  serioasa in
tenţie să revin asupra mai multor puncte din scrisorile tale. A ic i numai 
câteva note :

Traducerea poeziei Îm preju rările  făcută de colegul A . Bosch, de 
care cu plăcere îm i aduc aminte, e bună, dar are unele stângăcii stilistice; 
traducerea ta este insă foarte bună şi mă pune in uimire prin stăpâni
rea atât de strălucită a limbii germane. M i-ar trebui ceva mai mult timp 
pentru o analiză în amănunte şi sper că vo i găsi acest timp.

în legătură cu traducerea ta din Gilm  sunt de părere că nu trebuie 
să procedăm aşa ca cioplitorul de arcuri din antichitate care, tot lucrând 
la lemn ca să-l facă frumos, l-a term inal aşa că arcul s-a rupt, când a 
fost sâ fie folosit. însă, dacă poţi face un lucru frumos fără a-i atinge 
soliditatea, sunt pentru căutarea frumuseţii. Păstrarea form ei metrice 
a originalului este necesară numai atunci când texl.ul poeziei a servit 
unui compozitor renumit ca bază peniru o .creaţie muzicală. Atunci in
tr-adevăr. traducătorul trebuie să-şi dea silinţă ca să reproducă întoc
mai ritmul original şi chiar după putinţă şi vocalele în unele locuri mai 
periculoase ale melodiei, căci a ltfe l sună, de exp., un a în ton înalt şi 
a ltfe l un î, ia r un ă poate fi chiar supărător. Dacă poezia aceasta a lui 
G ilm  n-are o melodie care să merite a fi popularizată la noi, atunci cred 
că dând traducerii o formă regulată, ai realiza un giuvaer remarcabil.

Traducerea mea in 1. germană a poeziei „D intre sute de catarge" 
mi-a luat mult timp, la vremea sa, am căutat in zadar cuvinte din cari 
să pot compune rime de patru silabe. Din câte îm i aduc aminte au mai 
tradus-o N. N. Botez, bine, şi Orendi Homenau, rău (Nu sunt sigur că 
am scris ambele nume de lot exaci : N. N. ?, Homenau sau Homenah ?). 
N ici Tomoiagâ n-a nimerit-o prea bine cu WirbelSvellen, W irbelw in- 
deu 2t. Despre muzicalitatea lim bii româneşti in comparaţie cu cea a lim 
bii germane cred că aş putea să spun câte ceva, dar gut Ding braucht 
W e ile 22.

In versurile m ele originale sunt condus de un ideal al perfecţiunii, 
caut exprimarea adecv&tă a sentimentului şi perfecţiunea stilistică in 
acea exprimare... dar cu perfecţiunea nici cei mai mari poeţi ai lumii 
nu se întâlnesc prea ades. Dând printre versurile mele şi traduceri de 
mărgăritare ale poeziei universale, îi o fer cititorului posibilitatea să-şi 
form eze o opinie mai sigură şi mai dreaptă despre capacitatea mea in 
meserie şi - dacă-i vine sau crede că merit —  să mă înjure cu una din 
expresiile populare atât de frecvente la noi.

în  poezia Seara în  sat (Versuri de tot fe lu l) sunt influenţat de „ico- 
narii“  21 cernăuţeni dintre cari o seamă cultivau poezia hermetică, cum

Ape în vâltoare. v ijelii, (in germ. in original) ;
35 Un lucru bine făcut cere timp fin germ. în original) ;
»  „Iconar" —  grupare, editură şi revistă. Gruparea a fost înfiinţată la Cernăuţi 

in 1931, de Mircea Streinul, Ion Roşea, Gh. Antonovici, George Drumur şi Neculai 
Pa vel, scopul fiind afirmarea în literatura bucovineană a noi forme de arfă.
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a fost E. Ar. Zaharia şi mai ales N icolae Roşea despre care cred că 
a murit moarte groaznică. De altfel, poezia asta conţine o am intire din 
viaţa mea de copil de ţăran. N e jucam pe toloacă până ce simţeam să
geţile  vinete ale asfinţitului înţepându-ne picioarele goale cari călcau pe 
iarba rece de umezeală, în amurg, şi ne mâna foamea acasă silindu-ne să 
trecem prin uluiţi întunecoase pe sub gardurile cărora parcă stăteau mo- 
mâi, ca să ne sperie. „A linarea între limbi de foc“ era mămăliga care se 
fierbea pe vatră pentru toţi cei din casă, intr-o dulce ambianţă. Dacă pu
neam ca noftă, sub un asterisc pe lângă cuvântul „cerb i“ , „copii desculţi 
jucându-se pe toloacă11, poate că n-ar f i  stricat impresia întregului, dorită 
de mine. Am  vrut să scriu şi eu o poezie hermetică şi acesta-i rezul
tatul.

în 1/VI l-am vizitat pe d. Petre Luţa 20 care venise din Braşov, unde 
sta, ca să o viziteze pe soră-sa, devenită de curând văduvă, şi am petre
cut vreo două ceasuri foarte plăcute numai noi doi, vorbind mai cu seamă 
dc-spre Franz Xaver Knapp care s-o fi bucurând în ceruri că a găsit 
în d. Luţa un laudibus orna tor28 atât de credincios, harnic şi distins 
pentru opera sa. Mi-a arătat peisajul cu Cernauca şi câteva litografii 
însoţind totul cu amintiri despre străduinţele d-sale pentru completarea 
biografiei pictorului şi cu explicaţii de specialist care m-au luminat în 
pi ivinţa unor chestiuni de artă.

Mare ciudă am eu pe meşteşugul dactilografiei care-ţi face uneori 
nişte greşeli infame ce rămân câteodată şi ani de z ile  neobservate şi ne
corijate de autor, cum mi se pare că mi s-a întâmplat în A rb o ri în  vis, 
la pag. 87, unde în versul ultim trebuie să fie  „capul ei căutător“ în loc 
de „capul de căutător". îţi comunic asta, pentru că în unul din exem
plarele cari mi-au rămas n-am corijat greşeala.

T rim it respectuoase sărutări de mănâ doamnei soţii şi te îmbră
ţişez cordial.

N. Tcaciuc-Albu

Zaharia, E. Ar. (Macovei), născut în 1911 la Horodnic de Sus. Poet şi pro
fesor. Licenţă la Facultatea de Litere şi Filosofie a Univ. din Cernăuţi. Specializare 
la Paris. Colaborări la Junimea literară, Făt-Frumos, Bucovina literară, Gândirea, 
Revista Fundaţiilor Regale etc. Lucrări : Nuvelele lui Ion Grămadă (1932) ; Ros
t ir i tari, versuri (1933) ; Trandafirii negri, versuri (1933) ; Marathon, versuri, (1936) • 
Sânge şi crini, versuri (1942); Trecut, prezent f i  v iitor in B ihor (1969) etc.

21 Roşea, Nicolae (1912— 1954), născut Ia Trestiana, Bucovina. Licenţă în Litere 
şi Filosofie la Univ. din Cernăuţi. Profesor de liceu. Colaborări la Junimea literară
Iconar, Buna-Vestire, Revista Fundaţiilor Regale etc. Traducător, poet. Lucrări : 
Neutral (poeme) (1934 ; Blocat, poeme (1934) Punctul de plecare in teoria cunoaş
terii la Im. K a n l; F lorile  râului, traducere, Bucureşti M!)ii8), (ediţie îngrijită de 
Geo Dumitrescu).

511 Luţa, Petru  (1891— 1971). Cărturar bucovinean, avocat, stabilit după al doi
lea război mondial la Braşov. Temeinic cunoscător al spiritualităţii din provincia
natală. Posesor al unor bogate colecţii de documente ; iscusit critic de artă. L-a 
ajutat mult cu informaţii pe Leca Morariu.

Knapp, Franz Xaver, (1809— 1889), născut la Tachau in Bcemia. Studii la 
Academia de Arte Frumoase din Viena. clasa de peisaj, apoi la Academia Ger
mană de! Pictură din Praga. Se stabileşte în Cernăuţi Realizează numeroase peisa
gii cu subiecte din Bucovina. Ataşat poporului român.

28 „împodobitor de laude". în latină in original.
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7

C. P. (Bucureşti), 29/6, 1956

Am ice Leca,

Am  regretat în sufletul meu că n-am putut fi de faţă la triumful tău 
şi al doamnei în Teatrul de Stat de la P ite ş ti20. To t aşa n-am reuşit încă 
să văd recenzia despre concert la A. Liteanu, deoarece locuiesc foarte 
depailte de dânsul. N ici planul meu de a răspunde cu scrisoare mai lungă 
la cele două cărţi poştale nu mi l-am putut îndeplini până astăzi, când 
sunt stăpânit de nelinişti în faţa călătoriei (Reisefieber) 110 care vreau 
s-o fac mâine la Câmpulung-Mold. Scrisoarea am trecut-o în programa 
zilelor de la Câmpulung, întemeindu-mă pe fermitatea hotărârilor mele 
(Să vedem !).

T rim it respectuoase sărutări de mână doarmei şi dragi salutări ţie.

N. Tcaciuc-Albu

8

Câmpulung-Mold., în 8 iu lie 1956 
seara

Scumpul şi mult valorosul meu amic,

Continuând firu l vorbei din cartea poştală, despre care cred că ai 
primit-o, îţi scriu pe această hârtie care mi s-a pus la dispoziţie aici in 
fostul Moldauisch K im polung;11, unde am ajuns în dimineaţa zilei de
1 iulie şi sunt găzduit de bunul meu nepot, prof. N . Sadovescu, fiu l fra 
telui meu Vasile („Fratele cel rău" din Versuri d.(e) t.(o t) f .(e lu l) şi te în
ştiinţez că sunt foarte mulţumit că mă găsesc iarăşi, ca şi în verile  an
terioare, în acest eldorado (în sens sufletesc) al Bucovinei.

în  ultima ta carte poştală ai amintit de T eo fil Nichiitovici, compa
triotul şi contemporanul nostru care prin figura sa reprezintă o clasă 
în dispariţie a poporului român din Bucovina, trecut prin muştrul au
striac. Mulţi au fost o'a dânsu l; născuţi în oraşe, în nordul rutenizat sau 
din mame nemţoaice, poloneze, mai rar rutence sau evreice. Aceşti ro
mâni nu ştiau totdeauna bine româneşte, se prezentau cam seci în felul 
lor, fiind ieşiţi din şcolile semicazone a le Austriei germane sau germa- 
nizante, dar inima lor, uneori mai fricoasă, a bătut pentru idealul româ
nesc. Ei ştiau să împace datoria de a fi credincioşi prealuminatului Fran- 
cisc Iosif întâiul, murind chiar pe câmpurile de bătătlie, cu cele mai fru
moase sentimente pentru românism.

29 Cu talentul lor unanim recunoscut. Octavia Lupu-Morariu (canto şi pian) şl 
profesorul Leca Morariu (violoncel), au obţinut premii muzicale, in concursuri d i
ficile. pe scenele Bucureştilor.

10 Febra călătoriei (in germ. în original).
31 Numele Câmpulungului-Moldovenesc pe vremea stăpânirii habsburgice (în 

germană în original).
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Pe Teo fil N ichitovioi îl am în memorie încă din k.k. I Staatsgymna- 
sium, fiind el cu vreo trei clase înaintea mea. Cuvintele sale „a i să pici 
înăuntru“ (decalaj după „du vvirst hereinfallen“ ) 1,2 îl făcuseră celebru 
în Bucovina de pe vremea aceea. M ai multă celebritate însă nu i-a fost 
dat să dobândească în viaţa lui de vreo şaptezeci de ani. L-am  văzut de 
multe ori la d iferite ocazii ţinându-şi trupul zvelt, de înălţime mijlocie, 
ţeapăn printre contemporanii săi şi ai noştri, dar cu mine n-a fost „per 
du“ 33 aşa că n-a avut posibilitatea să-mi spuie aşa cum i s-a adresat dis
tinsului student Aurel Morariu v', tot imitând formulări germane, „mâi 
tu. M orar tu“ (Ah, ce n-am da de ne-am putea vedea iar in acei ani de 
tinereţe fericită !). N-am  avut de a ltfe l cu el nici o legătură personală.

O singură dată, fiind e l prefect în minusculul judeţ Zastavna, iar eu 
inspector şcolar, prin 1924, m-a po ftit la masă, acolo în modesta lu i re
şedinţă. Am  fost numai trei persoane : soţia sa, născută Isopescu, care 
sunt sigur că o cunoşti, el şi subsemnatul. A  fost un prânz simplu, tă
cut (tăcut la figurat). Amândoi şi-au dat silinţa să animeze conversaţia, 
însă subiectele luate din politica generală, din g r ijile  administrative ale 
judeţului şi alte lucruri prozaice, lipsite chiar de obişnuitul „tratsch“ 35, 
nu m-au atras. Am  rămas cu impresia că sunt oameni cumsecade, buni 
şi onorabili. Masa însă a fost dichisită şi servită ca la aristocraţi. E l căuta 
să se lepede de ţinuta crohmolită cu care, desigur fără voinţa lui, a  fost 
înzestrat de ia natură arătând oarecare căldură sufletească ; ea s-a; în fă
ţişat cu o nuanţă de solemnitate, distinsă şi fină.

Din am intirile mele de liceu în legătură cu dănsul am reţinut numai 
una. Colegul meu de clasă, acum de cinci ani repauzat in Domnul, D i
m itrie SocoleanuM mi-a arătat, în una din cele două dupăamiezi când 
aveam cursuri şi după masă, o carte şcolară a lui Nichitovici, zicând : 
U ită-te cumj se iscăleşte ! Mă uit şi citesc : Le Com te Theophile de Kalin. 
Am  tăcut zâmbind uşurel, căci doar toate vacanţele le petrecusem prin
tre Flondoreni şi cunoşteam această meteahnă care îi stăpâneşte, cred, 
până şi pe locuitorii prim itivi ai pustiurilor australiene, nu numai pe 
blazonaţii şi neblazonaţii Europei. Apoi colegul, care a ajuns şi el pre
fect într-un ţinut tot atât de mare şi anume la Cozmeni, a adău gat: Aş 
putea şi eu sâ mă iscălesc cavaler de Socolean, fiindcă tatăl meu e ori
ginar dintre răzeşii din Igeşti (aici am zâmbit iarăşi gândindu-mă la re
putaţia acestora) şi are documente prin care poate dovedi că strămoşii 
noştri au fost boieri, dar eu nu ţin La aşa ceva. A i auzit tu ceva despre
o fam ilie de boieri cu numele Călin ? Am  răspuns : Nu ; dar poate că are 
şi el documente. Colegul şi prietenul meu D im itrie Socolean nu ţinea la 
nobleţe, totuşi pe un carnet de jurnal intim al meu, scris româneşte,) de 
prin clasa a şasea de liceu, când eram de 17 ani. care eu i-1 dădusem 
să-l citească, mi-a notat următoarea judecată : Das sind Bekenntnisse

J-’Poate avea şi sensul : Te vei im plica  (in germ. in original).
35 Per tu (amestec de lat. şi germ. în original).
:iţ Morariu, Aurel, frate cu Leca Morariu. Doctor în drept la Universitatea 

din Praga. Publicist.
35 „Sporovăială" (in germ. in original).
30 Socoleanu, D im itrie, născut in 181)6 la Cernăuţi. Studii la Universitatea din 

capitala Bucovinei şi la Viena. Doctor în ştiinţe politice. Prefect de Coţmani, con
silier la Ministerul de Interne în Bucureşti, secretar general şi director al Prefec
turii Cernăuţi.
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einer schwache S ee le37 şi a semnat cu pseudonimul său (care însă n-a 
făcut din el un scriitor). Paul Deo Kayser. Văzând semnătura am avut 
impresia că e poate şi mai mândru în sufletul său decât contele Călin.

Acum, vorbind de astea, hai, să mă judec şi pe mine. Prin  1918/19 
sau 1919/20, când eram mare şi tare la Secretariatul de stat a l instruc
ţiunii la Cernăuţi, o societate sportivă mi-a trimis o invitaţie tipărită 
pentru o serată care avea să aibă loc in Casa Germană sau în Sala fila r
monică pe adresa Nicu de Tcauciuc (încă nu-mi adăugasem pe A lbu a- 
tunci), iar eu surprins, dar nu supărat în inima mea, călită în democra
ţie de pe vremea dioscurilor Aurel Onciul şi Florea Lupu 39, mi-am 
propus să răspund cu prezenţa persoanei mele nobilitate la acea serbare. 
N işte împrejurări care le-am uitat, dar care desigur au fost infame, m-au 
împiedicat în seara aceea, aşa că n-am pUtut să-mi arăt recunoştinţa 
pentru acel gest de politeţe al sportivilor de acum 35 de ani.

Revenind la N ichitovici, am aflat că s-a stins, acum vreo doi ani, 
şi se odihneşte, desigur in aceeaşi ţinută rigidă ca înfăţişare trupească 
care a avut-o şi în viaţă. în cim itirul dreptcredincioşilior din Vatra- 
Dornei.

Ah, boala titlurilor, boală de care sunt convins că a su ferit şi Cain, 
deoarece şi el pe baza unui titlu nobiliar de prim născut sau născut din
tr-o mamă mai distinsă etc. s-a simţit îndreptăţit să-l ucidă pe fratele 
său Avei.

Dar nu vreau să alunec pe panta pesimismului, mai cu seamă că aici, 
procul negotiis/l0, încerc o descripţie elevată, în versuri, a Câmpulun
gului nostru care se pare că m i-e drag, pe cât poate intra în inima mea 
sentimentul plutitor în azururi depărtate al iubirii.

Măi, tu Leca tu, multe ar fi de povestit şi de scris, dar de unde să 
iei timp. sănătate şi ulei pentru lampa v ie ţii ?

Sărutări de mână doamnei ! Cu drag a l tău

N. Tcaciuc-Albu

9

C.P. Buc., în 2/8, 1956

Am ice Leca,

Cartea poştală din 16/7 am prim it-o la Bucureşti pusă înţr-o scri
soare a  bunului meu nepot (nepot de 58 ani !) profesor de şt. fizico-chi- 
mice, N. Sadovescu, care m-a ţinut 16 z ile  cu casă şi masă (şi încă ce 
masă !) la Câmpulungul nostru, pe care l-am cântat vara asta, într-o 
poemă de 102 versuri trohaice de 15— 16 silabe. A  fost deci Eldorado

„Acestea sunt cunoştinţe ale unei firi slabe" (în germ. în original).
38 Onciul, Aureliu , cavaler de. născut in 1064 la Vicovul de Sus. Studii de 

Drept la Univ. din Viena şi Cernăuţi. Doctor In Drept (1886). Funcţii în Viena, Mo- 
ravia şi Brunn. Lucrări : Reforma administraţiei (Bucureşti. 1899) ; Dreptul admi
nistrativ român (Viena. 1900) ; Dicţionar ju rid ic-po litic  român, (Cernăuţi, 1895) etc.

39 Lupu, Florea, născut, 1863 in Volcineţ, jud. Şiret. Studii la Cernăuţi şi 
Viena. Doctor în drept la Cernăuţi (1888). Avocat la stat ; redactor al Foii Imperiale 
(ediţia în limba română), deputat. Scrieri : Problema m uncitorilor (1920) ; Curmarea 
speculei (f. a.) ; Dicţionar ju rid ic-po litic  (Cernăuţi, 1895, în colab. cu Aurel Onciul).

40 „Departe de treburi" (in latină in original).
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adevărat, deoarece m-am cheltuit numai cu drumul, iar de restul au g r i
j i i  Philemon şi Baucis'*1 (comparaţie duioasă, dar admisă numai la dis
tanţa asta. fiindcă Baucis n-a ajuns încă nici 50 de ani).

M ult bine-mi pare că dv. amândoi suteţi „încurcaţi în mari audiţii 
muzicale1*. Vă urez sănătate şi izbândă strălucită ! De ieri 1/8, am rein
trat în slujbă la Institutul de Lingvistică a l Acad. R.P.R. cu 1/3 normă. 
Lucrează aici şi D. Marmeliuc '*2.

Trim it respectuoase sărutări de mână doamnei şi te salut cu mult 
drag.

N. Tcaciuc-Albu

10

C.P. Bucureşti, 17/8, 56, seara

Am ice Leca,

Abia acuma pot să-ţi dau informaţia cerută cu priv ire la Ioan Nisioi, 
pe care l-am  cunoscut şi eu. Prof. Sadovescu a prim it de la părintele 
Ghenghea o notă, luată după scriptele parohiei, în care se spune că 
preotul Ioan Nisioi, născut la 30 mai 1884, a decedat la 1 noiembrie 1952, 
fiind înmormântat la Capusatului. Requiescat in pace ! /,a.

Subsemnatul mă prăjesc în razele soarelui din capitală. Dimineaţa 
lucrez la Dicţionarul 1. rom. lit. contemp., iar către seară mai cizelez la 
traducerea mea, cu dorinţei ca să-l mulţumesc, pe cât posibil, pe Goethe, 
pe care m i-1 închipuiesc in faţa mea privind cu ochi m iraţi şi faţa în
cruntată şi zicând : „VVas bilden Sie sich ein ? Das ist ist doch keine 
Kindergeschichte !*• 'l4. Totuşi, perseverez.

Cu mult drag,
N. Tcaciuc-Albu

11

C.P. Bucureşti, în 16 sept. 1956
Iubite Leca,

încă nu-mi perm ite timpul să răspund cu scrisori lungi. Mă gândesc 
că poate voi putea s-o fac după 1 octombrie, până când sper să termin 
prima revizie, încă tot nu destul de radicală, a traducerii m ele din Faust. 
Mă bucur mult că ai putlut sâ stai la băile Victoria atâtea zile, cari le 
presupun frumoase. De „hârşnirea“ premiului de asemenea m-am bucu
rat, deoarece încă Cicero spune undeva într-o carte că artistul căruia nu

In mitologia greacă, Philem on  şi Baucis, erau soţ şi soţie, bătrâni din Fri- 
gia. Pentru ospitalitatea lor, Zeus le-a transformat coliba in templu. Le-a înde
plinit dorinţa de a muri in acelaşi timp, prefăcându-i în stejar şi respectiv în tei.

«  Marmeliuc, D im itrie  (1886— 1970). Născut în Liteni (Bucovina). Licenţă în 
filologie clasică la Viena. Doctoratul în Viena (1913). Profesor secundar, apoi uni
versitar la Cernăuţi (Facultatea de Litere şi Filosofie). Latinist, elenist, traducător 
din Sofocle, Horaţiu ş.a. Preocupări de folclor.

,,:l Odihnească-se în pace ! (în lat. in original).
„Ce vă închipuiţi ? Aceasta nu este nic ide cum o istorioară pentru copii !“ 

(în germ. in original).

33 — Anuarul de Sucoava
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i se dă preţuirea cuvenită lâncezeşte ca o floare neudată (nu prea sunt 
sigur de citat, dar ideea e asta). Acum o veste tristă : in iulie l-am v i
zitat pe prietenul nostru Dumitru Gavrilescu din Sadova şi astăzi îmi 
scrie Sadovescu N. că Gavr. s-a şi dus, subit, pe lumea cealaltă, dintr-o 
slăbire neaşteptată a inimii.

Trimit, calde şi respectuoase sărutări de mână doamnei şi te îm 
brăţişez cu drag,

N. Tcaciuc-Albu

12

C.P. Bucureşti, 3.X I.1956, seara
Str. Turnescu 15

Scumpe amice,

Văd şi eu că răvaşele noastre s-au rărit. Nu insă din vina noastră, ci 
din cea a vremilor. Dimineaţa lucrez pentru simbrie ca să pot adăuga 
marmeladă pe lângă pane : pentru unt nu prea ajunge. Dupăamiezile sunt 
scurte, iar noaptea nu mai pot scrie ca pe vremuri.

Cu cei trei „Faust" traduşi integral (Soricu, Dragomirescu, Biaga), 
m-am îm prietenit de aproape şi cunoscându-i atât de bine, văd şi păr
ţile rele, nu numai celle bune. Despre acest lucru, cu de la m ine dorinţă, 
am avut de gând să-ţi scriu mai pe larg. Continuând tradiţia lui Con
stantin Morariu, C. 3 e r a r i u I .  G. Tom a ™ şi a altor bucovineni vred
nici de pomenire, cari au tradus din Goethe, G r iL lp a r z e rL e t ia u  e ... 
mi se pare in imodestia m ea că am pus vârf onorabil acestei munci 
culturale fără prihană prin traducerea mea (Faust) ; fără  prihană, pentru 
că nici unul nici subsemnatul, n-a râvn it la câştig material.

Respectuoase sărutări de mână pentru doamna şi calde, dragi salu
tări pentru tine.

N. Tcaciuc-Albu

13

Bucureşti, în 20 dec. 1956
Iubiţilor,

Vă scriu aşa, adică iubiţilor, fiindcă amândoi m-aţi bucurat cu fe li
citarea de „patron ‘:, cum se spune la noi. Tot mă port cu gândul să-mi 
desleg, într-o zi sau într-o seară, inima lăsând-o să zburde în vo ie pe 
hârtie şi să-şi arate feţele ei variate, de tristeţe, de veselie, de amăra-

Berariu, Constantin (1870—1929). Născut in Ceahor. Studii la Facultatca de 
Drept din Cernăuţi. Doctor in Drept. Ziarist, scriitor şi dramaturg. Profesor la 
Univ. din capitala Bucovinei, director al Teatrului Naţional din Cernăuţi. Colabo
rări la diverse reviste. Traduceri din literatura germană. Libretist, Este autorul l i
bretului la opereta Moş Ciocârlan, de Tudor Flondor.

40 Toma, lorou  G. (1871— 1935). Născut în Vama, Bucovina. Licenţiat al Facul
tăţii de Drept din Cernăuţi. Publicist şi traducător. Membru al Societăţii academice 
„Junimea", preşedinte al Societăţii „Şcoala Română" din Suceava. Lucrări : Şcoala 
Română, monografie (1908) ; Monumentul Stâlpul lui Vodă, monografie (l!>2.'i) ; 
Fondul bisericesc ortodox  al Bucovinei in  urma legislaturii române (1927) etc.

Grillparzer, Franz (1791— 1872). Dramaturg austriac. Scrieri : Medeea, Sap- 
pho, Lâna de aur, Norocu l şi sfârşitul regelui Ootkar etc.
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ciune, de frică şi de câte a lte oglindiri mai este capabilă, dar lupta pen
tru întreţinerea şi imbrăcarea nevrednicului trup nu-mi lasă timp sufi
cient pentru aşa ceva. Chiar şi la această scrisoare mă folosesc de aju
torul nepoţelului meu, devenit acum „stud. gymn. sup.“ , cum ne is
căleam noi pe vremea răposatei Austrii, când ajungeam în Obergym- 
nasium /|8. L-am pus adică să copieze fragmentul din nemuritorul mono
log al lui Iiam let (anexai aici) care m i l-am tradus eu, in felul meu, pen
tru plăcerea inimii mele atât de neînţelepte, şi v i-1 trim it gândindu-mă 
că poate v-ar interesa cum am tradus.

A ic i avem  iarnă, nu prea grea, dar lemne puţine. Revizuirea tra
ducerii lui Faust. * mă înseninează pe alocuri, dându-mi iluzia că am 
izbutit să face lucru bun, alteori, îm i dă fiori de spaimă, de parcă aş 
f i  un făcător de rele vrednic de pedeapsă. Şi zilele trec, trec... ca nişte 
păsări călătoare cari zboară undeva in necunoscut.

V ă  trim it urările mele cele mai alese cu prilejul sărbătorilor de Cră
ciun şi de Anul Nou, dorindu-vă înainte de toate bună sănătate.

Respectuoase sărutări de mână pentru doamna şi dragi salutări pen
tru amândoi.

N. Tcaciuc-Albu

14

C.P. Buc., 18/IV, 1957

Prieten drag,

Cu toate că in momentul când scriu Bucureştii nust acoperiţi de 
ceaţă, ploaie şi răceală deprimantă, creierul cu gândurile lui şi inima 
cu sentimentele ei îşi merg drumul lor (Nu ştiu ce ve i zice de această 
precizare anatomică medievală sau folclorică). Inima ne duce acuma, în 
preajma Paştilor, la rude şi prieteni. N e  gândim la ei ; la mulţi din ei ; 
pe unii îi mai uităm ; ghirlande de amintiri se împletesc, frumoase, vesele, 
duioase ; se iveşte şi dorul de a-i vedea, de-a auzi cuvântul lor... Eheu, 
fugaces labuntur anni... etiam multitudo reminiscentiarum !

T rim it respectuoase sărutări de mână doamnei, vă urez la amân
doi- sărbători vesele şi te îmbrăţişez cu sinceră căldură,

N. Tcauciuc-Albu
15

C.P. Bucureşti, în 16 sept. 1957

Dx-ag şi stimat prieten,

Nu ţi-am răspuns încă la scrisoarea din 28/8. Simţind că începe să 
mi se jupoaie pielea obrazului de ruşine îţi trim it măcar puţinele cu-

/,B Gimnaziul superior =  liceu (in germ. în original).
Dragii l.i.ja, am uitat să-ţi răspund la întrebarea despre părerea mea re

lativă la traducerea lui Blaga. Regret că nu pot avea părere bună, cu toate că 
aş dori s-o am. Cu toată bunăvoinţa : cel mult „geniigend" w. Despre acest lucru, 
nu yi despre acest lucru, ar trebui însă să-ţi scriu pe larg.

'•'J „Suficient".
M „Vai. ce repede zboară anii... chiar şi mulţimea amintirilor) in lat. Sn ori

ginal).
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vin te cari le compun în gând şi le  caligrafie?, cu mâna care nu-mi tre
mură decât numai uneori. Versurile fabulei valahice le-am citit cu mare 
desfătare pentru frumoasa naraţiune, bogăţia vocabularului şi ritmul 
melodios. Am  constatat cu jenă că nu ştiu precis ce sunt fe rege le le51 
şi p i p i g i o i i T â l c u l  mi-a dat mult de g â n d it ; parcă nu s-ar putea citi 
ad libitum. Despre mine. Am  ajuns iarăşi 1# strâmtoare materială ; con- 
ssci :ţâ : Faust încă nu e dactilat şi fără copii nu mă pot mişca. în timpul 
cii” lirmă tot citesc din Hamlet bând destulă amărăciune când mă gân
desc la  elucubrăciunile mele dramatice. în august am petrecut două săp
tămâni frumoase la Câmpulung-Mold.

Trim it respectuoase sărutări de mână doamnei şi te îmbrăţişez cu 
cea mai caldă afecţiune.

N. Tcaciuc-Albu

Ifi

Bucureşti, în 20 dec. 1957 

Am ice bun şi drag.

De mult nu ţi-am  mai scris aşa cum eu uneori, deschizându-mi inima 
.şi înşirând pe hârtie lucruri cari trebuie şi cari nu trebuie, cari se cuvine 
să le scrii şi cari nu prea. Acuma e seara, şed la aceeaşi masă de brad 
care ţi-am descris-o odată, se-nţelege lângă sobă, ca să mai astâmpăr 
reumatismul (...). Prin m inte îmi trec va l-vârle j gânduri de tot felul, se 
leagă, se dezleagă, mă poartă prin prezentul care-mi pare mai mult amar 
decât dulce, prin trecutul care ascăzi îm i zâmbeşte de departe ca un 
drag prieten, curăţit de asprim ile ce le-a avut atuncea, când l-am trăit 
şi l-am blestemat nu o dată (...).

La dreptul vorbind nu mă simt prost, cu toate că mă chinuieşte zil
nic reumatismul, numit astăzi spondiloză (...). P e lângă asta mai am şi 
boala literaturii, care acum e mai rea decât spondiloza, căci nu-mi pro
duce nici un ban chior (...).

Acum ad rem ! 53. îţ i mulţumesc din toată inima că nu m-ai uitat 
de ziua mea onomastică. Mi-au scris şi Manole I l iu ţ54 şi Ioan Vicovea
nu \ fost Bolocan. Vicoveanu îşi caligrafiază cartea poştală în unul din 
felurile sale curioase, adică acopere întâi prima jumătate cu scrisul său, 
apoi întoarce cartea poştală cu picioarele în sus şi termină pe cealaltă 
jumătate.

51 Feregea =  mantilă scumpă ce se purta odinioară peste îmbrăcăminte ; văl 
cu care îşi acoperă faţa femeile musulmane.

62 Pupez&le (bot., regionalism).
63 La obiect (în lat. în original) ;
M Acelaşi Emanoil Iliuţ (vezi nota 1), care i-a pus la dispoziţie lui Leca Mo

rariu o sumedenie de date din cultura Bucovinei şi mai laos despre Suceava, ne
cesare profesorului refugiat la Râmnicu Vâlcea. în elaborarea unor ample lucrări.

55 Vicoveanu, Ion (1879— 1973). născut în Vicovul de Jos. Absolvent al Şcolii
Normale din Cernăuţi. Membru al Societăţii muzicale „Arm onia" şi al Reuniunii
muzicale dramatice „C. Porumbescu“ . Culegător de folclor, valorificat în lucrarea
lui Mathias Friedwagner, Cântece populare româneşti din Bucovina (1940). învă
ţător în Vicovul de Jos. Posesor al unei mari biblioteci muzicale, donată Muzeului 
Naţional al Bucovinei, Suceava.
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Din cele scrise de tine deduc că ne cunoaştem de zeci de ani şi totuşi 
nu ne cunoaştem. N-am ştiut nimic de înclinaţiile tale pentru ştiinţele 
naturale. Asta pentru mine e o revelaţie. Sunt sigur că ai fi realizat 
foarte mult şi în această ştiinţă, dacă ai fi cultivat-o, după cum ai 
realizat o operă atât de vastă şi importantă pe terenul filo logie i şi al 
literaturii.

Poate că te ve i întreba ce fac, cu ce mă ocup. în  24/XI (sau 11/XI 
după stilul vechi) am împlinit 72 de ani şi aş trebui să mă pregătesc de 
drumul cel mare, la care mă gândesc uneori în versurile mele scrise 
româneşte sau şi nemţeşte (...).

Da, da ; 72 de ani ! Dar capul m i-e plin de planuri pentru a căror 
realizare m i-ar mai trebui alţi 72 de ani (...) : am reuşit să-mi dactilez 
traducerea lui Faust pe 814 pagini dictando, acum o revizuiesc ; am tra 
dus cele 9 monoloage din Hamlet (7 ale prinţului şi 2 ale regelui) şi 
scenă dintre regină şi prinţ, iar acium mă ocup de Torquato Tasso a lui 
Goethe fără nici un gând rău.

Respectuoase sărutări de mână doamnei şi dragi îmbrăţişări ţie, 
împreună cu cele mai bune urări de Crăciun şi de Anul nou pentru 
amândoi.

N. Tcaciuc-Albu

17
C.P Bucureşti, 10/4, 1958

Prietene drag,

Scrisoarea ta m-a găsit intr-o situaţie jalnică. în 3/2 o maşină 
mi-a fracturat ambele oase a le gambei drepte, aproape de gleznă. O lună 
am stat la spital apoi m-au trim is acasă cu piciorul în ghips, acum 
urmează un control care poate îm i va uşura ghipsul sau mai ştii ?

Pe P fe ffe l l-am citit în biblioteca univers.(ităţii) din C ernăuţi; nu 
ştiu dacă este in bibliot. Acad. R.P.R., unde am văzut câte ceva din 
lit. germ. a secolului X V III.

Mă întrebi ce fac. Stau mai mult in pat, dar mă plimb şi prin casă 
pe cârje, făcând de cinci ori câte cinci drumuri în fiecare zi ; dureri tru
peşti n-am, dar cele sufleteşti latră şi mă muşcă ca nişte câni. repro- 
sându-mi imprudenta la trecerea bulevardului unde am  fost atins de 
maşină (adică trântit la pământ). în zadar li spun că s-ar f i  putut în
tâmpla şi mai rău. Ca să scap de chinul moral, m-am apucat să-l traduc 
pe Torquato Tasso de Goethe : drama are vreo 3 500 de versuri scrise 
în 10— 11 silabe iambice fără rime. ceea ce este o mare înlesnire pentru 
traducător. Eu folosesc versul de 12— 13 silabe iambice.

Doresc din toată inima ca să-ţi fie  de folos băile şi îţi urez Paşti 
vesele, pe cât posibil la vârsta noastră.

Cu cele mai alese sentimente al tău

N. Tcaciuc-Albu
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18

Bucureşti, în 21 martie 1959

Dragă Leca,

Ce oameni buni şi cumsecade sunteţi dumneavoastră, adică tu şi 
mult stimata doamna Octavia, care nu mă uitaţi pe mine, mucenicul 
şi stingherul, ci mai închideţi un ochi. când mă prindeţi cu o neglijenţă 
şi totodată nepoliteţe, cum este cazul recent că m i-aţi scris de două ori 
până ce aţi reuşit să mă stârniţi din lenea mea care eu o combat fără 
succes încă din copilărie, probabil încă din primul meu an de şcoală 
primară. Nu-mi aduc bine aminte cum am fosil atuncea, dar presupun 
că aşa trebuie să f i  fost, căci ştiu eu că fiind în clasa a şasea ab. a li
ceului chezaro-crăiesc nr. 1 din Cernăuţi mi-am cumpărat o broşură cu 
titlul : „W ie  w erde ich energhisch ?“ 5G. Toată viaţa m-am luptat cu 
mine însumi. Unul dintre profesorii mei dc atunci m-a numit heautonti- 
morumenos (?). văzându-mi frământările sufleteşti. Cuvântul nu l-am 
uitat, dar pe profesorul care m i l-a spus, în clasă, l-am uitat. N istor mi-a 
fost profesor şi d iriginte de clasă vreo 2— 3 ani. dar nu cred să f i  fost el. 
Caracterul lui a fost cel al omului de secţionare planificată ; aşa cred. 
M ai degrabă o fi fost Cornel Iaskulski, care, abia acuma mi se pare că 
a fost un tip înrudit m ie sufleteşte. El a scris un studiu despre Bocklin, 
a ţinut o conferinţă Schaffeude und Geniessende 57 în sala primăriei etc. 
Dar, tempi passati !

Din 27/XII 58, când mi-aţi trimis prima carte poştală şi până la
15 'III a.c.. când am primit a doua. m-am ocupat, în ianuarie, cu rev i
zuirea traducerii lu i T im on  din Atena (de Shakespeare) care am reali
zat-o (consecvent în versuri rimate, origLoalul fiind diform ) în 1950, 
după A. W. Schlegel fuitându-mă câte puţin şi în originalul englez şi în 
vreo două traduceri franceze, după ce traducerea mea a fost gata. Acuma, 
revizuind-o, era cât pe ce să-mi crape obrazul de ruşine din cauza unor 
greşeli şi stângăcii ce le-am găsit în lucrarea mea. Noroc că n-a fost 
nimeni de faţă să mă vadă şi că pielea obrazului mi s-a întărit şi înăsprit 
din cauza vârstei. In februarie am alcătuit din d iferite bucăţi versificate 
în ultim ii trei ani un nou volum de versuri care l-am botezat Darurile 
vieţii. Darurile propriu zise (văzul, auzul etc.) era să aibă 15 elaborări 
de câte 24 versuri fiecare, dar după un scurt avânt. în ianuarie, m-a 
înţărcat muza şi n-am nutut compune decât şase. După ele urmează o 
slăvire a muzicii, scrisă în 6 părţi de câto 18 versuri fiecare şi toate 
construite după un singur model de simetrie. Am  băgat în acest volum 
si cele şapte monoloage ale lui Hamlet (din care ţi-am trim is un frag
ment), cele două a le regelui Claudius şi un dialog între Regina şi fiul ei 
(după uciderea lui Polonius). Am  cheltuit destul timp cu şlefuirea acestor 
fragmente din minunata operă a lui Shakespeare. Către sfârşit vin poezii 
de dragoste (scrise sau traduse, nota bene. după împlinirea respectabilei

Cum devin eu energic (puternic) ? (in germ. în original). 
r’7 Spirit creator şi puterea de-a îndura (trad. liberă) (în germ. în original).
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cifre de 70 de ani !), cinci traduceri din puţin tradusul Eichendorff ^  
câteva catrene, distihuri în metru antic şi a lte  producţii mai mult sau 
mai puţin deştepte. între ele era şi o poezie de G rillparzer ( In  der 
N a c h l)WJ, care constituie o bijuterie tehnică şi m i-a dat mult de lucru ; 
nici nu cred că am reuşit in mod acceptabil ; ca fond e un lăstar a l lui 
„Uber a lle G ipfeln ist Ruh...“  r,° al lui Goethe.

De vrem e ce am pus mâna pe condei, trebuie să-ţi mai scriu şi 
despre cele pământeşti. Am cerut şi eu împreună cu mulţi alţii o pensie 
personală, care mi s-a refuzat sau ni s-a refuzat la toţi. Am  înaintat câte 
o probă din „Faust‘; şi „Torquato Tasso“ la E S PLA  cu cererea să mi le 
accepte. Asta în iu lie  incă, dar mă tem că cererile mele nici n-au fost 
măcar înregistrate, având eu norocul să am duşmani chiar în direcţia 
instituţiei. Nu fără vina mea, precum tot nu fără vina mea m-a călcat 
automobilul anul trecut. Vindecarea piciorului merge foarte încet, dar 
spre bine —  spun doctorii. în tre timp însă înaintează şi bătrâneţea —  
spun, cu jale. eu.

îţi trim it şi câteva probe din noul meu volum. O să vă m iraţi 
amândoi de bolile numeroase care mă chinuiesc, unele mai mult. altele 
mai puţin, ca piciorul fracturat, sciatica din acelaşi picior, inima care mă 
sperie din când în când cu dârdâieli neaşteptate, plămânii slabi, ochiul 
drepA care parcă ar avea nisip în e l (...). durerile de cap şi am eţelile care 
au început să mă viziteze mai adese şi pe lângă astea şi boala versificaţiei 
care nu mă lasă în pace.

A i să-mi pui poate întrebarea : mai citeşti ceva ? Foarte puţin. 
Trec cu ochii prin „Gazeta L iterară" şi „Contemporanul" —  singurul lux 
care m i-1 permit cumpărându-le —  reţinându-mi rareori pentru a analiza 
o poezie sau un articol. Mă indignez când e vorba de lucrări nereuşite, 
dar proc’amate ca ..monumentale11, ca de ex. Fabulele lui la Fontaine 
publicate nu de mult în ed iţie completă purtând în frunte fabula „G re- 
îeinjjli şi furnica'^ cu mult mai prejos tradusă decât, cea a lu i Alecu 
Donici. Lângă perina mea am în permanenţă : Orient und Occident. Eine 
Bliitenlese aus den vorzifţglichsten Gedichten der W eltlite ra tu r. In  
deutschen Qbersetzungen. Nebst einem biographisch-kritischen Anhang. 
Herausgegeben von Julius Hart. Minden i. YVestf., J.C.C. Bruns’ Verlag 
1885 r''.

Cartea a apărut în anul naşterii mele. Am  prim it-o în dar de lia 
colegul meu de liceu şi de meserie Corneliu Tnrnavschi. în ianuarie 
1945. când ne găseam în Brad. după evacuarea noastră din Cernăuţi. 
Ea a aparţinut mai înainte unui profesor care şi-a pus pecetea : Dr. 
Josef Gottlieb’s Bibliothek. Acest profesor, dacă nu mă înşeală memo
ria. s î n n e c a t  :ntr-o vară în valurile Prutului. împreună cu o elevă 
a sa cu care venise să se scalde. în faţa unui public imens, care însă 
neglijând că ei sunt în primejdie, a intervenit prea târziu şi n-a mai

w Eichendorff, Joaeph. baron dc (1788—1857), poet romantic german ; scrie 
proză (D in  viata unui pierâc-vară) şi lieduri, puse pe muzică de Mendelshon-Bart- 
boldy. Sehumann ş.a.

w Noaptea (în germ. în original).
60 Peste toate culmile, e linişte... (în germ în original).
nl Orient şl Occident. Florilegiu din cele mai reprezentative poezii alo litera

turii universale. Traduceri in germană. Cu apendice biografic-critic. Publicat dc
Julius Hart. Minden i. Westf., Ed. J .C .C . Brun, 1885 (în germ. în original).
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fost posibil să fie  readuşi la  viaţă. Habent eua fata libelli —  etiam 
homines 62.

Această carte conţine 527 de probe din 28 de literaturi începând cu 
cea chinezească ; numai versuri lirice şi epice (scurte). Literatura română 
e pusă la sfârşit cu 2 poezii de Alecsandri, o baladă de D. Bolintineanu,
2 poezii de Şerbănescu şi 2 de Eminescu Melancholie, tradusă de E. Wedi 
şi M ârchen-Kon ig in , tradusă de Carmen Sylva). Deci la 1885, Eminescu 
era acum intrat în cercul literaturii universale. Mai am o carte în care 
mă uit uneori : Avenarius, Hatisbuch deutscher L y rik  63, 1915 ? (Taschen- 
ausgabe)6i ; 91 autori şi 449 probe. Celelalte cărţi, şi sun.t destul de 
multe, îşi aşteaptă rândul. Pe când şi până când ? E mai rezonabil să 
nu răspund la această întrebare.

Poate că te interesează situaţia gripei din Bucureşti ? S-a redus mult, 
dar tot mai este. Fam iliile bucovinene, despre care sunt informat şi 
le cunoisc, au suferit ,toate în măsură largă, dar n-a murit nimeni, 
încă un amănunt despre m ine şi închei. Z iln ic mă plimb pe trotuarele 
apropiate cam 30— 40 minute, privind la cer, la case, copaci, flori şi 
oameni şi fredonând de obicei o melodie, ca de ex. valsul din Coppelia 
sau ceva mai vujjgar, ca vreun fragment din vreo operetă, cum ar fi de 
ex. K om m lm it nach Warasdin, so lange noch die Rosen B liih ’n 65 (dar nu 
ştii) cum şi de unde a ajuns în memoria mea acest komm’mitl,

Respectuoase sărutări de mână pentru doamna Oclavia şi dragi 
salutări şi îmbrăţişări pentru tine. Desigur că m i-ar plăcea să te re
vanşezi cu o scrisorică mai detailată, dar Cicero spune în De amiciţia 
că de la prieteni n-ai vo ie să ceri servicii.

N. Tcaciuc-Albu

19

Bucureşti, in 29 apr. 1959

Dragă Leca,

Iţi mulţumesc întâi din toată inima pentru scrisoare. Totodată vă 
exprim  admiraţia mea sinceră pentru opera culturală realizată de dv. 
amândoi într-atâţia ani de muncă încordată în Râmnicul-Vâlcii.

Observaţiile relative la versurile mele sunt juste. A  durat ani până 
ce m-am ridicat la o oarecare înălţime cu priv ire la fond şi formă. 
A stfe l am îmbătrânit neglijându-mi in acelaşi timp şi interesele mate
riale într-un fe l pe care judecându-mă astăzi îl găsesc condamnabil, 
îm i aduc aminte de vorbele lui Jugurtha care aflându-se in Roma la 
mare nevoie zice într-un loc prin gura istoricului său : Quo me vertam ? 
Quem appellem, reges an populos...

01 Cărţile îşi au destinul lor — chiar şi oamenii (in lat. in original).
1,3 Biblioteca liricii germane (în germ. in original). 
ni Ediţie de buzunar (în germ. în original).
65 Vino cu mine la Warasdin, cât timp anai înfloresc trandafirii (in germ. in

original).
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Cu priv ire  la felu l cum s-a realizat opereta „Noaptea Sf. Gheorghe'1 
sunt de părere că Theohar A lex i 66, care a scris libretul, s-a adresat, 
fiind mi se pare braşovean, întâi lui C. Porumbescu, care pe atunci a 
fost profesor dc muzică la Braşov, dar din cauza boalei sale n-a mai 
putut să lucreze, apoi a trecut la T. Flondor, cu care poate [că a fost 
mai lungă vreme in contact (in Viena). C. Porumbescu a murit in 1883, 
iar opereta s-a reprezentat in 1085. Cât a compus din ea C. Porumbcscu 
nu pot şti, insă e sigur că T. Flondor a terminat-o şi i-a im prim at 
caracterul sufletului său. A r  fi de cercetat cu atenţie cât a pUytut lucra 
Porumbcscu in ultimele luni ale v ieţii sale, pe unde a călătorit, unde a 
stat şi de văzut cine i-ar fi putut da lui Flondor partea din moştenirea 
muzicală relativă la Nonplea. Sf. Gheorghe, dacă intr-adevăr a rămas 
ceva. Cred că e o chestiune foarte delicată, căci ambele nume, Po
rumbescu şi Flondor. ne sunt scumpe. De unde putea avea C. Ghiban 
astfel de informaţii ? Nu l-a impins cumva admiraţia pentru eroul po
vestirii sale să arunce ocară asupra celuilalt ? L-a vizitat Flondor pe 
Porumbescu la Stupea cândva ? Am  uitat când s-a reprezentat Crai Nou  
întâia oară la Braşov, aşa că nu-mi pot da seamă dacă în acelaşi timp 
Porumbescu ar fi putut să se ocupe în mod serios şi de altă lucrare.

Trim it doamnei Octavia respectuoase sărutări de mână şi la amân
doi cele mai bune urări de sănătate si noroc cu prileju l sărbătorilor 
de Paşti.

N. Tcaciuc-Albu

20
Bucureşti, 8 iulie 1959

Dragă Leca,

Mă-ntrebi ce mai dreg. Iată ce. întâi mă bucur că te ştiu înlx-o 
staţie climatică şi balneară totodată, presupunând că eşti mulţumit acolo. 
Eu nu sunt prea mulţumit, fiindcă n-am posibilitatea să plec vara asta 
undeva. Nu-mi lipseşte timpul, dar piciorul fracturat îm i îngreuiază 
drumul şi îm i scumpeşte călătoria peste măsura puterilor mele finan
ciare.

A ici căldurile sunt de obicei mari, somnul întrerupt sau chiar ab
sent. Totuşi citesc pe-ncetul o b iografie ilustrată, cam mare, a lui Goethe 
şi mai frunzăresc prin scrierile m ele fără a urmări vreun scop precis. 
A lături îţi trim it câteva probe din elucubraţiile mele, vezi Doamne, po
etice. „Prezentarea" are menirea să introducă volumul de versuri (pen
ultimul) Alandala ; ea are mersul gândurilor cam sucit, dar fondul e 
sincer. „Către cititor11, care mă gândesc s-o pun în fruntea volumului de 
încheiere a activităţii mele. D arurile vieţii, este de asemenea sincer sim
ţită, în afară de final, care imi pare pretenţios, adică lipsit de modestie, 
şi oarecum fals. N-am găsit o încheiere mai corespunzătoare. Celelalte 
(Lum ina , Lacul Herăstrău, Cer senin şi Singur) sunt luate diVi Alandala.

w A lexi, Teochar, născut, 1843 in Braşov. Scriitor. Colaborator la revista Fa
milia. Lucrări : Dicfiojiar portativ (jermaiw-român (1866) ; Rumânische Kunr.tdich- 
runoeti (18S0) ; A i carta, ai parte, roman umoristic (1873) etc.
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Aproape toate sunt copiate de mâna nepotului meu, Filaret Măruntu, 
care a trecut zilele aceste în clasa a X-a.

Mulţumesc tovarăşului I. Negură 07 pentru salutări, iar pe tine te 
îmbrăţişez călduros.

N. Tcaciuc-Albu

21
Bucureşti, in 20 decembrie 1959 

Dragă Leca şi mult stimată Doamnă,

A ţi avut drăgălăşenia să mă felicitaţi de ziua mea onomastică ce 
am putut-o petrece şi de anul acesta încă cu destulă seninătate si chiar 
puţintică sănătate ferind limba şi cerul gurii de vreo recădere in păcatul 
lăcomiei despre care se spune că i-ar ispiti pe bătrâni. Acuma pot spune 
că sau nu sunt încă bătrân sau n-am cum recudea, deoarece eu nici în. 
anii cei buni ai v ieţii n-am abuzat şi pe cât m-au slu jii puterile am 
încercat să pun în armonie înclinaţiile fireşti căutând o lin ie frumoasă. 
F ireşte că n-am reuşit, căci omul este slab in faţa greutăţilor care 
le-ntâmpină în drum. Pot să repet numai vechiul dicton ce l-am auzit 
de multe ori : Etsi desint vires, tamen est laudanda vplun.tascs. Scri- 
indu-1, îm i dau seama că e un hexametru.

De hexametru nu m-am ocupat şi nici nu-mi aduc aminte să fi citit 
ceva mai detailat despre el. Uneori insă am încercat să-mi imaginez cu 
ce fel. de instrument muzical şi cu ce fe l de m elodie îşi însoţeau vechii 
rapsozi recitarea epopeilor.

Fiindcă aţi binevoit a semna amândoi in mod expres felicitarea. îmi 
perm it a dedica fragmentul alăturat din Torquato Tasso în special 
doamnei.

Cu acest prilej vă urez să aveţi multă bucurie din munca dv. neobo
sită pe terenul muzicii, să aveţi parte lungă vrem e de recunoştinţa 
populaţiei care desigur vă apreciază şi să serbaţi Crăciunul şi Anul Nou 
1960 mulţumiţi şi fericiţi.

N. Tcaciuc-Albu

(Bucureşti). 26 febr. 1960 

Dragă Leca, .

îti mulţumesc foarte călduros pentru observaţiile stilistice la tra
ducerea lui Torquato Tasso. îm i inchipuiesc că sensibilitatea mea în 
chestiuni de stil e  destul de fină. dar cerinţele ritmului şi uneori ale 
rimei re îndeamnă la abateri de la perfecţiune, te mai încrezi şi in ne-

Neguţă, Ion, cărturar bucovinean, profesor, publicist, cunoscător profund al 
spiritualităţii din zonă. Colaborator la diverse publicaţii, între care Suceava — 
Anuarul Muzeului Judeţean. Tp. vo lum : Statistica —  Concepte, p rincip ii metode 
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, în colab.

a  De?'■ lipsesc virtuţile, este totuşi de lăudat voinţa (in lat. în original).
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atenţia cititorului sau să fii de-a dreptu l neatent, de exemplu, la ca
cofonii. Se mai adaugă că cizelarea dusă la extrem  stânjeneşte avântul, 
face ca scriitorul să păţească cum a păţit-o luptătorul din antichitate 
care a cioplit prea mult la arcul :său. Cuvântul „am oreţi“ nu mi s-a 
părut şocant, abia acum mi se pare. L-am tradus fără grijă  din nemţeşte 
(die Am oretten-Liebesgotler) şi m-aim gândit la amoreţii dolofani ai lui 
Rubens ce i-am văzut într-un rmuz'eu din Viena sau Miinchen. Că 
amoreţii ar putea fi amorete de gemul feminin nici nu mi-a trecut prin 
cap. După primirea scrisorii am imceput a căuta prin dicţionare. In 
micul Larousse am găsit un feminiin (amourette) care fn botanică în
seamnă nişte flo ri sau plante de dârnp, m-am gândit cu spaimă şi la 
sălbatica şi ţepoasa floare r.umită 11a noi eufemistic „floarea ţigăncii", 
am încercat s-o conving pe d-na dircectoare A. Şandru că „amoret, amo- 
>reţi“ . ca mică divinitate a amorului <ar fi posibil în româneşte. O ilustra
ţie din ,.Der kleine B rokhaus"li;i către arată patru copilaşi cu aripioare 
găsiţi la dezgropările din Pompei îi mumeşte „Am oretten“ (L iebesgotter)T0. 
Nu ştiu dacă m -oi lumina în chestiunea aceasta şi m-oi putea hotărî 
într-un fel.

Trim iţându-m i atâtea lucruri bume de mâncat m-ai convins că „auch 
die Dichtkunst geht durch den Magcen, nicht nur die L iebe“ 7I. Am  fost 
foarte mulţumit că am putut vedea pe d-na soţie după un răstimp de 
15— 17 ani, tânără şi vioaie, şi pe iun nepot al nemuritorului Ciprian, 
care după unele linii îmi pare că «tduce aminte de unchiul său. oare 
şi el, dacă ar fi tră it mai mult, ar ffi devenit mai solid in înfăţişarea-i 
trupească, căci înălţimea pare a fi caim aceeaşi.

Rog să prim iţi cu bunăvoinţă măărţişorul scris alăturat, care mă tem 
că n-a fost atât de apetisant ca darul! material ce mi l-ai trimis.

Respectuoase sărutări de mână jpentru doamna Ţacu 72 (aşa am în
drăznit să-i spun pentru bucuria rew ederii) şi dragi salutări şi îmbră
ţişări centru tine.

N. Tcaciuc-Albu

1)3 M icul Brokhaus, cunoscut dicţionar g<erman.
7,1 Amoraşi (Zei ai iubirii) —  în germ. iin  original). . u
71 „Şi arta poetică trece prin stomac, mu numai iubirea'- (in germ. in original).
t: Âpclativ cu care cei din fam ilie şi parietenii apropiaţi o numeau pe Octavin 

Lupu-Morariu.
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N. TCAC IU C-ALBU  ENVERS LECA M ORARIU

Râsumt

Les auteurs prăsentent in extenso 22 lettres (la păriode lî>21— 1960) envoyăes 
par Nf. Tcaciuc-Albu, profeseur de lycăe ct lettrc. ă son ami Leca Morariu, titu- 
laire a In chaîrc dc langue et de littăralure roumaine â l'Universite de Cernăuţi.

Piă a Rogojeşti Tnncien district de Rădăuţi) on 1R85. Tcaciuc-Albu rcste dans 
la mămoire de la posterită, comme historie» liUerain- cl traducteur. f ’olyglottc, 
avec une solide fornintion inlellectuellc. il est l’auteur de nombreuses dtudes. 
Poete două, il traduit intăgralement Faust. de Goethe, Tim on d’Athcncr, dc Shakes- 
pearc, restăes en manusertt. ă cotă de quelques volume de poesies.

Leca Morariu (1888— 1963), răpute linguiste, philologue et editeur de revues, 
etnii un ami intime de celui-ci. La pauvrelV; heurta impitoyablement tous les 
deux, apres la seconde fjuerre mondiale, quand, dăplacăs de leur contrăes natales. 
ăgalement prosperes au plan culturel, se sont arretes — !e premier Rucarest, 
et l'auîre â Râmnicu-Vâlcoa. Mallgră ses moyens prăcaires, Lcca Morariu aide 
son ami et collaborateur, en besoin, avec une pension de misăre, obligă d’habiter 
chez un ncveu, dans une petite chambre ayant les dlmensions d’une cellule de 
prison.

Les lettres mis ă disposition par la distinguee et In regrettăe madame Octa- 
via  Lupu-Morariu, ta femme de Leca, etablie ă Suceava apres 19G3, nous dăvoilent 
un univers crăateur dans lequel se sont distingues les deux correspondents. L ’âge 
avance et les besoins matăriels n’ont pas decourage ceux-ci. Ust ont continuă â 
travailler a ve  la meme volontă hardie. en trouvant dans leur crăations, les res- 
sources morâles pour răsister aux ăpreuves d - ia vie.

N. Tcaciuc-Albu s'ăteint en 19G0, par suîcide, dans un moment de dăsespoir. 
.Leoa Morariu meurt trois annăes plus tard. Tous les deux se repesent dans le 
cimctiăre central de Suceava.

l.es auteurs considerent (|ue les missives apportent plus de lumifcrc sur une 
ăpoque d’effervesconce inU'llectuellc dans la Bucovine d’autre-fois. Les historiens 
et les critiques liuăraircs, â cote de lectctirs habituels, trouveront dans ces pages 
des suffisants cxemples d'humanile, de sincere et feconde amitiă, mis au service 
du bien publiquc le progres de la spiritualită roumaine. Otăs de l ’oublic, les 
documents deviennent dos prăcieuses sources de connaissanco du passe.
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MUZEOLOGIE

O R N A M E N T IC A  Ş I C R O M A T IC A  S C O A R Ţ E L O R  

D IN  C O L E C Ţ IA  S E C Ţ IE I D E  E T N O G R A F IE  

D E  L A  M U Z E U L  N A Ţ IO N A L  A L  B U C O V IN E I  S U C E A V A

ELE NA C IOBANU

Bogăţia judeţului Suceava in scoarţe, diversitatea ornamentală şi 
compoziţională a acestora, calităţile remarcabile ale coloritului au deter
minat constituirea colecţiei de la secţia de etnografie.

Prin  importanţa lor ca element de cultură materială cât şi prin 
somptuozitatea şi bogăţia ornamentală, scoarţele pot f i  considerate ca 
unul din genurile majore, nu numai ale creaţiei noastre populare, ci 
ale artei româneşti in general.

Scoarţa este o ţesătură decorativă de interior cu multiple funcţiuni, 
în  primul rând de strictă utilitate, folosită ca invelitoare. ca aşternut pe 
pat, laviţă sau pereţi. Astfel, necesitatea lor utilitară se completează cu 
cea decoj-ativă.

Denumirea locală de scoarţă este atribuită ţesăturilor cu ornamente 
geometrice conturate în formă de trepte cu romburi sau dungi.

Marcela Focşa da o defin iţie a scoarţelor, menţionând că : „O  par
ticularitate a scoarţelor este ţesătura lor deasă şi tare, scorţoasă, de 
aceea li se spune scoarţă".

Cele mai vechi informaţii despre scoarţe datează din secolul al 
X V I-lea , din vremea lui Despot-Vodâ (1561— 1563). in elogiile lui Jo- 
hannes Sommer găsim notat în limba latină : „Fetele cunoşteau arta 
ţesutului la covoare. Covoarele erau decorate cu diverse ornamentaţii".

Impresionaţi de valoarea artistică a ţesăturilor populare bucovinene, 
unii autoi'i afirmă chiar că industria casnică textilă din Bucovina îşi are 
rădăcinile în epocile târzii ale imperiului roman.

Scoarţa este o formă evoluată a lăicerului (este fără vrâste, iar or
namentaţia nu se întinde până la marginea ţesăturii, pe margine are 
un cjhenar), care apare, la început. în casele boiereşti, la mănăstiri, 
la curţile domneşti şi. mai târziu, în cadrul gospodăriilor ţărăneşti.

Calitatea artistică a unei ţesături depinde în mare măsură de cali
tatea materialului folosit. Cele mai frumoase sunt ţesăturile din lână. 
Lâna fiind materialul cel mai valoros, pentru că însuşirile acesteia : 
moliciune, elasticitate, luciu, prin felul în care prinde culoarea şi patina 
dau scoarţelor frumuseţe, armonie şi rezistenţă.

Scoarţele se ţes în războaie orizontale, la mănăstiri sau la curţile 
boiereşti dar şi cu războiul vertical —  ghergheful. Avantajul războiului 
vertical este că scurtează timpul de lucru, rostul este realizat cu piciorul.
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mâinile sunt libere ca să lucreze. Alesul scoarţei se face cu mâna. Folo
sind această tehnică se realizează scoarţe „în scaune" cu ornamente 
geom etrice bine cunoscute. Indiferent de tehnica folosită în luciu, în 
omamentica scoarţelor apare o caracteristică permanentă —  îmbinarea 
într-o manieră proprie, originală, diferită dc cea întâlnită în alte zone, 
a unei concepţii decorative naturalist-vegetale cu o manieră de tratare 
uşor geometrizantă.

Tehnica alesăturii a constituit elementul pe baza căruia s-au crista
lizat sistemele ornamentale specifice scoarţelor din secolele X V II I  şi 
al X lX -lea .

Multe scoarţe din colecţia secţiei Hanului sunt asemănătoare cu 
lăicerele, fiind lungi şi înguste cu decor geometric, dar cu chenar.

Organizarea câmpului ornamental este adaptată formatului ţesăturii. 
Varianta cea mai folosită este compusă din m otive geometrice care al
ternează cu spaţii neornamentale sau cu grupe de dungi care echilibrează 
ansamblul compoziţional. Se întâlnesc şi compoziţii ornamentale cu al
ternări de m otive vegetale şi geometrice ; avim drfe cu florale şi geome
trice său acelaşi gen de ornament, care alternează doar cromatic, de 
exemplu : flori albe, roşii etc.'

Ornamentul central este reprezentat de un singur m otiv —  cel mai 
frecvent fiind „pomul vieţii*1, care polarizează realizarea întregii com
poziţii. Romulus Vulcănescu în lucrarea sa Coloana cerulu i a arătat că : 
„Bradul este considerat de popoarele din sud-estul Europei ca arborele 
v i e ţ i i . i a r  la traci, „bradul este prezent în toate manifestările rituale 
şi ceremoniale ce ţin de adorarea astrelor, de ciclul vie ţii (naştere, nuntă 
şi moarte) şi de ciclul calendaristic (z ile  de muncă şi zile de serbat1-).

Elementele ornamentale integrate compoziţiilor scoarţelor bucovinene 
au un caracter predominant geometric. O altă categorie de elemente 
ornamentale o reprezintă gama de elemente florale, vegetale. Scoarţa 
s-a dezvoltat pe linia decorului geometric, dar şi pe linia decorului 
vegetal, aceasta integrând vechile motive simbolice ale pomului v ieţii şi 
ale vasului cu flori.

Referitor la ornamentica populară. A l. Dima susţinea : „Dacă ne 
întrebăm acum care este cazul artei populare, e evident că simbolurile 
ei sunt preluate numai din tezaurul cu valori circulatorii în popor, din- 
tr-un străvechi fond m itic '1.

O caracteristică locală a compoziţiei scoarţelor din colecţia Secţiei 
este degajarea m otivelor şi permanenta prezenţă a  fondului ce se impune 
prin culoarea sa ; el contribuie la echilibrarea cromatică a ansamblului, 
fondul este acela care ordonează m otivele şi primeşte desfăşurarea şi 
transpunerea in ornamente grăitoare —  nu este doar un suport pentru 
ornamente.

Din punct de vedere cromatic, scoarţa bucovineană cunoaşte game 
coloristice diferite. Poate fi domniată de ocru. combinată cu tonuri de 
brun, verde, oliv, galben.

Frumuseţea, varietatea culorilor din natură le regăsim in scoarţe 
tradiţionale vopsite in culori vegetale. Pomul vieţii, transpus din natură, 
trecut prin sufletul şi sensibilitatea artistului popular, ne transmite spe
ranţa şi încrederea in viaţă. M otivul fiind considerat simbolul vieţii şi 
unul din reprezentările fundamentale ale ornamenticii populare şi nu 
numai pentru arta populară românească. Culorile naturii le regăsim
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în dungile scoarţelor într-o formă itmicâ a căror simplitate şi rafina:- 
ment definesc nobleţea sufletului bucovinean.

Culorile vegetale dau strălucire şi armonie firească iară distonanţe. 
Precum, in natură, negrul pământului cu verdele ierbii, cu floarea oricât 
ar fi de variată din punct de vedere cromatic dau o armonie perfectă. 
„M area calitate a compoziţiei cromatice in scoarţele bucovinene nu con
stă numai în existenţa şi îmbinarea culorilor ci in dozajul şi raportul 
între culori, echilibrul şi melodica gaimei cromatice11 spunea P. Petrescu 
şi C. Irim ia in Meşteşuguri artistice in România.

Analizând cromatica scoarţelor bucovinene, Petru Comamescu o 
compara cu coloritul frescelor de lă Voroneţ.

Simetria compoziţiei scoarţei bucovinene conferă un echilibru stabil 
datorită alternării cromatic» imprimând mişcare şi linişte cu toate că 
m otivele sunt sobre, geometrizate.

Echilibrul şi măsura cu care sunt realizate m otivele constituie tră
sături esenţiale ale ornamenticii scoarţelor, dându-le o notă originală. 
Referitor la scoarţe. Lucian Blaga conchidea : „Cât echilibru şi câtă 
măsură in întrebuinţarea elementelor decorative şi a câmpurilor orna- 
mentice prin născocirile ei liniare, prin ritmica şi prin culorile utilizate, 
trebuie privită ca expresie directă, ca spovedanie a unui duh... Orna- 
mentica fiind depozitara unor taine colective, din avântul sau frăgezimea 
unei linii, din preferinţa arătată dreptei sau arcului, din accentul pus 
pe masa compactă sau pe motivul rarefiat, din sublinierea figuraţiei 
naturale sau a geometrismului abstract se poate, cu ajutorul intuiţiei, 
a puterii analitice necesare şi a empatiei, reconstitui oarecum grafologic 
«duhul unei populaţii»'1.

Scoarţele, lăicerele vechi au un decor realizat prin simplul joc al 
alternării culorilor pastelate realizate cu ajutorul plantelor. Cele mai noi, 
de circa 50— 60 de ani, au un decor mai complicat, alcătuit din şiruri de 
alesături in stil geometric sau floral dispus printre dungi. In cromatica 
lor apare introducerea culorilor realizate cu vopsele de factură indus
trială.

Colecţia de scoarţe cuprinde 25 de piese. Cea mai valoroasă scoarţă 
este cea cu nr. de inventar S 22, care a fost acoperământ pentru Sfântul 
Ioan oel Nou, datata 1035. Inscripţiile cu litere chirilice indică numele 
şi locul de origine al donatorilor : N A S T A S IA  G R A M A , soţia sa Iordache 
soţ lui Clucer Ioan ot Suceava,

Decorul cuprinde m arile motive simbolice —  pomul vieţii şi crucea, 
crucea suprapunându-se străvechiului motiv. Pe m ijlocul scoarţei, o cruce 
acoperă aproape tot câmpul. Din partea inferioară se ridică lateral două 
lam uri suspinând câte o pasăre in vârf, a lle două perechi de păsări stră
duiesc de-a dreapta şi de-a stanga crucii, iar în vârfu l ei stă a şaptea 
pasăre cu cruce în cioc. In partea superioară crucea este încadrată de 
două vase cu porni şi de doi şerpi. Chenarul poartă la capete inscripţii, 
iar pe părţi un rând de cruci, încadrate în cercuri.

Cu nr. 23 este o scoarţă cu lungimea de 3,65 m  şi lăţimea de 1,55 m. 
Câmpul are dungi diagonale în şase culori traversate de motive florale 
geometrizate. Marginile au trei chenare : negru, maro şi un chenar cu 
dungi în mai multe culori. Prim ele două au ornamente florale.
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Scoarţa cu nr. dc inventar 1240. care se presupune că ar fi aparţi
nut piciorului Epaminonda Bucevschi este din zona Câmpulung. Câmpul 
este negru, pe m ijloc are o casă stilizată, flori geometrizate şi cerul. Che
narul scoarţei este decorat cu motive florale geometrizate. Coloritul este 
vegetal, predominând negru, maro. verde şi bej.

De la mijlocul, secolului al X lX -lea  este o scoarţă cu nr. de inventar 
2438, cu o lungime de 4,12 m şi lăţime de 1,42 m. Câmpul este verde, 
împărţit în şase registre. Fiecare registru are pomul vieţii cu rădăcină 
şi ramuri. în vârfu l fiecărei ramuri sunt flori geometrizate. De jur-îm - 
prejurul scoarţei se află chenarul de culoare cărămizie, ornamentat cu 
flori geometrizate. Pe marginile laterale este o bandă neagră cu motive 
geometrizate.

O scoarţă de la Vicov, cu nr. de inventar 1528, având 2 m lungime 
şi 1,40 m lăţime ; este cusută pe m ijloc şi are motivul zig-zag în culori 
vegetale albastru, galben, negru, verde, bej. Chenarul este cu jumătăţi 
de romb de culoare albastră.

Cu valoare excepţională este scoarţa cu nr. de inventar 313. Câmpul 
negru cuprinde două registre cu flori şi păsări stilizate. Chenarul are 
flori geometrizate. Coloritul este vegetal, în nuanţe de bej, grena şi 
galben.

Cu o lungime de 2,30 m şi lăţime de 1,45 m. scoarţa cu nr. de inţ- 
ventar 6720 are un motiv central cu m otive geometrice în patru culori şi 
patru registre. Chenarul cu motive geometrice in maro şi bej. Coloritul 
vegetal este in nuanţe de negru, verde, maro, grena şi bej.

De la începutul secolului al X X -lea  avem în colecţie o jumătate de 
scoarţă (nr. de inventar 14), cu mai multe registre. în  fiecare registru 
este pomul vieţii, încadrat de motive geometrice. Coloritul vegetal (verde, 
maro, galben) îi dă o valoare aparte.

Tonuri calde date de culori vegetale pe un câmp verde, in care, cu 
nuanţe de galben pai, pomul vie ţii este reprezentat în toată complexi
tatea lui (vas, rădăcină, tulpină, ramuri şi păsări). Repetat in trei registre 
dă imaginea unui tablou. Chenarul, pe maro, are motive geometrice 
(scoarţa cu nr. 8699).

Perenitatea artei populare tradiţionale din Bucovina este argumen
tată prin creaţiile actuale. în ultim ii zece ani, pe lângă scoarţele vechi 
s-au achiziţionat şi scoarţe noi. De dimensiuni mai mari, scoarţele noi 
au preluat motive geometrice şi vegetale stilizate.

într-o îmbinare reuşită a numai două culori, gri şi negru, cu o 
lungime de 3 m şi lăţime de 2.20 m, scoarţa cu nr. de inventar 9403 
are o frumuseţe aparte. Câmpul este presărat cu „furcu liţe", iar che
narul are acelaşi motiv, la dimensiuni mai mici.

Realizată intr-un colorit dominat de gri, negru, grena şi verde, scoarţa 
cu nr. de inventar 9394 are câmpul întins, pe care sunt organizate rân
duri de păsări şi pomul v ieţii cu vas, repetate în patru registre.

Culorile şi motivele dau frumuseţe şi valoare scoarţelor. Aşa este şi 
scoarţa cu nr. 9417. Pomul vieţii, realizat cu roşu. alb şi negru se înca
drează perfect în chenarul cu vrâste de aceeaşi culoare pe un câmp gri.

M otive ilustre cu largă circulaţie în domeniul istoriei artei univer
sale, cum ar fi „arborele v ie ţii11, semnele solare, rombuli păsări sunt pre
zentate pe scoarţe, uneori în forme de străveche tradiţie locală, alteori
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reformulate conform cu înţelegerea nouă a decorului în care geometricul 
cedează locul decorului floral. Această trecere este gradată în spaţiu i 
timp şi în modul de interpretare, motivele florale fiind supuse unui 
proces de stilizare, din care se vede preferinţa originară acordată geo
metricului.

M otivele decorative, călătorind in istoria şi în spaţiul Bucovinei, 
purtând cu ele vechi amintiri, sunt strânse prin harul creaţiei pe „m o
destele11 ţesături ridicate la rangul unor opere de artă de geniul creator 
al poporului.
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LES ORNEMENTS ET LA  CHROM ATIQUE DES TA P IS  DANS LA COLLECTION 
DU MUS1ÎE N A T IO N A L  DE BUCOVINE DE SUCEAVA

Resume

l. ’auteur fait une prcsentation g6nerale de tissus decoratifs d’ intârieur, nom- 
mes g£*n6riquement „scoarţe" (tapis en laine, n.tr.), utilisSes comme couvertures, 
liti&res, placŞes sur les bancs et les parois.

On y decrii nc-uf pieces, gardtes dans les collections du Mus6e National de 
Bucovine, & Suceava, datant de !a premiere moiti£ du X lX -e  sifccle mais aussi de 
notre silele, pi£ce n val eu r historlque et artistique remarquable

M — AnuiHul dc Suceava
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ROLUL DIAPOZITIVULUI ÎN VALORIFICAREA 
PATRIMONIUL CULTURAL DE ARTĂ POPULARA

M A R IA  M A R G IN E A N U

Comunicarea a fost şi este cea mai importantă activitate umană în 
procesul producţiei şi creării de bunuri materiale. Reprezintă totodată 
singura cale de fructificare şi evaluare a gândirii creatoare şi singurul 
m ijloc de înţelegere. Este modul prin care exprimăm şi transmitem senti
mente şi idei.

Omul a fost preocupat permanent să comunice cu semenii săi şi să 
lase un mesaj posterităţii.

A rta populară —  domeniu cu un conţinut trainic de mesaje artistice, 
semantice, filozofice etc. —  comunică şi indică prin semne şi însemne 
care au ca funcţie abstractizarea, generalizarea, fixarea, diferenţierea şi 
transmiterea informaţiilor. Este vorba de mesaje, dar mai ales de repre
zentări şi simboluri ale unor trăiri istorico-sociale şi acumulări etnice.

O valorificare la lim itele superioare de percepţie a acestor elemente 
de cultură materială dar şi spirituală este diaporama sau montajul foto
gra fic  sonorizat —  creaţii cu un deosebit rol educativ, estetic şi emo
ţional.

Poate este necesar chiar de o defin iţie a diaporamei pentru a fixa 
implicarea acesteia în domeniul etnografiei şi a artei populare.

Diaporama este o manifestare artistică de tip audio-vizual, inter
pretativ, tridimensional, lim itată in timp (10— 18 minute), care se pre
zintă prin proiecţia unei suite de diapozitive, dispuse intr-o succesiune 
logică prin intermediul unui sistem de fondu enchainee şi susţinută de 
o coloană sonoră J.

Pentru transmiterea unui sumum de informaţii privind vastul do
meniu al culturii populare bucovinene şi în special al artei populare —  
dovezi intangibile ale măsurii geniului creator al poporului —  alături 
de imaginile tezaurizate în muzeu şi valorificate prin expoziţia muzeo
grafică, în afara muzeului, diapozitivele pe o astfel de temă completează 
elocvent secvenţe aproape v ii şi de neînlocuit.

A stfe l prin montajul audio-vizual propus —  „Textile  decorative de 
interior din Bucovina'1 —  se încearcă o punere în valoare a patrimoniu
lui cultural de elită din acest spaţiu.

1 Nicolae Dan Buruleanu. Diapozama ca artă. Definiţie, in  revista Fotografia, 
nr. 182, 1988, p. 7.
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Bucovina, alături de celelalte zone etnografice ale ţării, întregeşte 
substanţial configuraţia culturii populare româneşti, cu stilul ei etnic- 
artistic, propriu şi unitar, în marea sa bogăţie şi varietate.

Bucovina este, în ansamblul său, un imens atelier de crea ţie2, un 
depozitar al artei populare tradiţionale, de o valoare estetică majoră.

în  salba regiunilor de străveche tradiţie, judeţul Suceava se contu
rează ca o unitate distinctă închegată, cu o evoluţie ce-i este proprie 
totuşi, prezenţa mai multor subzone etnofolclorice (Vatra Dom ei, Câmpu
lung, Rădăuţi, Gura Humorului, Suceava, Fălticeni) ne-a impus o ilus
trare sumară şi concentrată a ţesăturilor ce caracterizează aceste subzone.

Excepţionala varietate şi diversitate a artei populare impune o re
strângere a subiectului, o atenţie deosebită acordând numai unui singur 
gen al creaţiei şi anume textilelor decorative, ale căror elemente carac
teristice predominante su n t: motivistica şi policromia. De altfel, aceste 
caracteristici îi conferă acestui gen de creaţie şi dreptul, pe deplin câş
tigat, de model, de sursă inepuizabilă de inspiraţie, de fenomen cultural 
ce se cere imperios valorificat.

Deoarece colecţiile etnografice ale muzeelor din judeţul Suceava 
constituie astăzi cel mai autentic şi valoros material de studiu al etno
grafiei, dar nu toate obiectele pot fi puse în valoare prin expoziţie mu
zeală, care într-adevăr are ca primă funcţie să comunice, prin toate 
m ijloacele şi sub toate aspectele : noţiuni, realităţi materiale, dar ca 
orice em iţător:i expoziţia nu-şi utilizează niciodată semnele în totalitate, 
în cadrul comunicaţiei umane, având însă in completare montajul audio
vizual propus, reuşeşte o valorificare la maximum a acestui gen de crea
ţie —  ţesăurile —  sub toate aspectele : motivistică, policromie, tehnici.

Tematica unei expoziţii reprezintă de fiecare dată o înlănţuire de 
idei care intenţionează să comunice, să demonstreze, să convingă, schema 
unui mesaj care trebuie să aibă valenţele şi forţa de exprim are a unui 
scenariu.

în acest context, obiectele ce se expun sunt semne, codificări ale 
unor idei. Acelaşi lucru se poate realiza prin montajul audiovizual, prin 
care ideogramele organizate trebuie să devină mesajul cu un adânc con
ţinut de cunoaştere.

Totodată, se surprinde caracterul istoric al artei populare, al mo
mentelor ei de dezvoltare, precum şi evoluţia m otivelor şi cromaticii, 
Ceea ce ţine în primul rând de artă şi apoi de funcţionalitate, sau altfel 
spus, tratarea sincroniei în cadrul diacroniei.

Se subliniază evoluţia artei populare de la creatorii anonimi ai se
colului X IX . la continuatorii lor din sec. X X  şi până în actualitate, cu 
accent pe vârfurile artistice ale meşteşugului respectiv, acesta fiind 
unul din scopurile montajului.

Este întotdeauna, in orice manifestare artistică populară, un creator 
mai dotat care, reflectând gustul, concepţiile şi aspiraţiile colectivităţii, 
reuşeşte să le transpună în variate forme artistice. Acceptarea, preluarea 
şi transmiterea de către colectivitate, cu adăugiri, omisiuni, transpuneri, 
interpretări în diverse variante, dar în cadrul matricei prototipice a

2 Tancred Bânăţeânu, Arta populară bucovineană, Bucureşti, 1975, p. 415.
3 Idem, p. 421.
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creaţiei, o constituie actul său de naştere perpetuă, integrarea sa tezau
rului culturii populare.

Creatorii bucovineni, alături de alţi creatori din ţară, au dus mai 
departe arta populară şi, asimilând în toată profunzimea moştenirea 
lăsată de străbuni, au găsit noi m ijloace de exprim are a frumosului, rea- 
lizându-se astfel deschiderea spre generaţiile viitorului.

în  cadrul montajului am operat o selecţie din lista creatorilor popu
lari actuali, optând pentru cei mai reprezentativi ca artă şi meşteşug.

A m  dorit de asemenea să observ în ce măsură producţia artizanală 
se integrează armonios în câmpul tradiţional al artei populare. Cu atri 
butele sale de artă decorativă aplicată, creaţia artistică populară mani- 
festându-se în toate procesele şi fenomenele vieţii, nu putea să nu cu 
prindă şi producţia artizanală.

în ceea ce priveşte motivistica, am subliniat sensul predominant geo
metric al stilului artei populare bucovinene, completând caracterele 
esenţiale ale acesteia prin menţionarea legilor sale decorative fundamen 
tale : repetiţia, alternanta, simetria, cu corolarele lor determinative 
ritmul, cinetica şi dinamica.

A m  considerat necesar să insist asupra aspectului decorativ al ţe- 
săturilor pentru că dincolo de funcţionalitatea şi aspectul lor estetic, 
multe dintre m otivele utilizate la ornamentarea ţesăturilor au o încărcă
tură de idei care m erg până la interpretarea filosofică complexă a vieţii.

Un element constant care trebuie avut în vedere in studiul acestor 
piese îl constituie deci funcţia primară a multora dintre elementele de
corative —  simbolistica lor —  ce îşi are originile în preistorie.

Unele din m otivele ornamentale cunoscute specifice artei populare —  
linia şerpuită, crucea, steaua, „arborele v ie ţii“ —  sunt la origine semne 
care investesc obiectul cu anumite virtuţi magice. Acestea au evoluat 
prin transformări succesive, esenţializându-se treptat.

Nu P °t ^  date nici un fe l de reţete atunci când se pune problema 
valorificării artei populare; căci, în primul rând, fiecare artist, fiecare 
decorator îşi are personalitatea sa, iar pentru integrarea artei populare 
în contemporaneitate, creatorul trebuie să fie un om al zilelor sale, care 
vrea să ştie şi să comunice ceva, sâ cunoască, să înţeleagă, să pre^uiască 
tradiţia, cultura şi arta populară, s-o intuiască

Am  urmărit foarte succint şi unele tehnici de lucru şi ornamentare.
La începuturile ţesutului numai textura asigura un simulacru de 

ornament, prin întretăierea fire lo r de urzeală cu cele de băteală, întărit 
uneori prin folosirea unor fire  de băteală de variate grosim i sau calităţi 
'care creau mici jocuri de umbră şi lumină, o senzaţie de plasticitate. 
Odată cu introducerea unor fire  de altă culoare, în băteală a început să 
existe posibilitatea apariţiei ornamentului. Se poate, deci, spune că ori 
ginea ornamentului la ţesături are un fundament cromatic. Prim ele linii 
de altă culoare au deschis noi perspective artei ţesutului. Prin însăşi 
procesul ţesutului, prin fuga de linii de perspectivă, a urzelii,- nu exista 
posibilitatea de a concepe linii drepte perpendiculare, în lungime, ci linn 
oblice, prin optica impusă, linii care încep în procesul creaţiei să-şi 
schimbe mereu orientarea, transformându-se în linii frânte, linii zig-zag

1 Ion Vlăduţ.iu, Creatori populari conlcmpovani din România, Bucureşti, 1981, 
p. 8—9.
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—  „unda apei", fireşti procesului tehnic, poziţiei pe care o are ţesătoare a 
la stative, cât şi viziunii stilistice, geometrice ce se imprimă şi se im 
pune în acest context. îmbinarea acestor linii duce la compoziţii rom 
boidale.

Jocul, în ţesătură, cu liniile frânte, cu romburile prin secţionarea 
lor, prin îmbinarea lor, a dus la obţinerea unui fragment care reprezintă 
aşa-numitul motiv „coam ele berbecului", in structura lor schematici. 
Coarnele berbecului, precum şi alte m otive : ostia, grebla, furca, hrea- 
bănul, denotă realismul artei populare.

Referitor la motivul „coarnele berbecului", predominant în orna- 
mentică, derivat din jocul romboidal al alesului devine un leit-m otiv al 
armoniei ornamentale.

în continuarea procesului creator la războiul de ţesut, în timp ce 
m otivul „bradul" se transpunea, se metamorfoza, motivul „coam ele ber
becului" devenea generatorul a o sumedenie de alte elemente orna
mentale.

Evidentă este îmbinarea dintre form ele romboidale, „coarnele ber
becului" şi alte m otive geometrice, care tratate în d iferite culori dau 
iluzia conturării unor motive florale.

Denumirea pe care o dă creatorul semnelor ornamentale prin pro
cesul psihologic, creator, constituie codul sau mesajul transmis.

în acelaşi timp prin acest sistem se poate demonstra că opera de 
artă constituie un mesaj între artistul creator şi fiecare dintre indivizii 
constituind publicul său. mesaj care respectă legile generale ale teoriei 
comunicaţiei.

Necesitatea implicării mai multor forme de valorificare şi reprezen
tare complexă şi variată a patrimoniului de cultură tradiţională a spa
ţiului şi timpului românesc, impune cu atât mai mult acum şi aici trans
miterea contemporaneităţii a înţelepciunii, harului, rafinamentului. is_ 
cusinţei şi creativităţii ţăranului care a zidit o civilizaţie a cărei va
loare nimeni în lumea asta nu o poate contesta.

Prn  orice m ijloc de va lorificare : tehnic, artistic, ştiinţific ni se su
gerează o „discretă destăinuire din taina comunicării şi a comunicării 
în câmpul culturii, civilizaţiei şi spiritului românesc, a bătrânului nostru 
continent din tânăra noastră lume“ 5.

6 Tiberiu Graur, Catalogul Expoziţiei „Cultura tradiţională in spaţiul romă- 
uesc“ , Bucureşti, 1995.
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LE  ROLE DU D IAPO SIT IVE  DANS L A  VALO R ISAT IO N  DU PATR IM O IN E  
CU LTU REL D ’A R T  PO PU LA IR E  BUCOVINfcEN

Risume.

La valeur d'exception du patrimoine culturel populaire bucovin£en impose 
l ’implicatîon de niutiples et d ive rs ific  moyens de valorisation.

Ainsi, l'ouvrage pr6sent mei en £vidence le role du diapositive dans la trans- 
mission d ’informations eslhetiques, artistiques, techniques etc., du domuine de la r i  
populaire de Bucovine dans des dimenssions spatiales.

Le diapositive dans sa forme complete, c'est ă dire celle de montage audio-vi- 
sual —  diaporama — suplimente la communication sdmantique et semiolique dc
l exposition d’etnographie et d ’arl populaire par de nouvelles manieres d ’ec- 
l ’implication de mujtiples et di verşi fi6s moyens de valorisation. 
pression visuelle, auditive et emotionnelle.

Ce moyen facilite le dialogue entre les gândrations dans le champ de la 
culture, de la civilisation et de l’esprit roumain.

CONVIEŢUIRI INTERETNÎCE ÎN  BUCOVINA 
POSIBILITĂŢI DE REPREZENTARE 

ÎN  MUZEUL SATULUI

M A R IA  M A R G IN E A N U , 
V IO LE T A  M A R IA N C IU C

Ivită  in pământul românesc intre realitate şi legendă, Bucovina, aşe- 
2latâ la fruntariile cele mai de nord ale României, este o veche vatră 
etnografică de prestigioasă cultură populară, angrenată în procesele c iv i
lizatorii europene, cu un rol important în fenomenul cultural universal.

Ţinut cu o istorie tumultoasă, cu o aşezare geografică ce a favorizat 
im ixtiunile populaţiilor de d iferite  origini, care au determinat o am 
prentă specifică zonei, Bucovina era aşezată la răscrucea marilor dru
muri comerciale ce legau Crimeea, Asia Mică şi Europa centrală şi nor
dică, legăturile comerciale fiind un m ijloc principal de schimburi cul
turale între d iferite le  populaţii, şi a determniat aşezarea în zonă a etniilor 
cu însuşiri negustoreşti : armeni, evrei, amintiţi în documente din sec. 
X V — X V I.

Pentru înţelegerea completă a fenomenului etnologic, pentru des
prinderea trăsăturilor specifice din acest spaţiu, este necesară o prezen
tare sintetică a evoluţiei istorice si etnodemografice a Bucovinei, mai 
ales după anul 1774 când. faţă de evoluţia lentă a vieţii economice din 
zonă, dominaţia imperială transformă structurile şi modul tradiţional de 
viaţă printr-o multitudine de factori.

Aminteam că încă din perioada de în florire a evului mediu în M ol
dova populaţii de diferite origini au fost atrase de aceste ţinuturi care. 
asigurau prosperitate, posibilităţi de bogăţii, etabilindu-se defin itiv, mai 
ales în zona târgurilor, evreii, armenii fiind recunoscuţi ca negustori 
şi comercianţi.

După anexarea Bucovinei au avut loc fenomene etnodemografice, 
istorice, care au modificat structura populaţiei. în primul rând, strategia 
politică imperială încercând să creeze un mozaic de populaţii, lucru 
nereuşit însă.

Tn prim ii ani după anexare a avut loc o refugiere importantă a 
populaţiei româneşti către regat, lăsând vetre si pământuri părăsite. 
Politica de colonizare aplicată de imperiu a dus la stabilirea în zonă a 
unor grupuri compacte de colonişti de d iferite origini, specializaţi pe 
d iferite meserii sau ocupaţii.

Germanii au fost aduşi în zonă pentru exploatările m iniere din Ţara 
Dom elor (lacobeni. Cârlibaba. Prisaca, Poiorâta) 1 sau pentru fabricile

' Die Btikovina..., Czernovitz, 189!), p. 1".
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de sticlă au fost aduşi şvabi din Galiţia. caro erau fierari şi topitori. 
Colonizarea germanilor se opreşte in 1783, continuând doar cu agricul
to r i2. în  jurul lui 1730, lipovenii —  agricultori, pomicultori, apicultori -  
sunt aduşi în Bucovina din regiunile M ării Negre şi ale Dunării, li se dă 
pământ, pentru casc, locuri de păscătoare şi sunt scutiţi di- obligaţiile 
către domnie o perioadă de timp, după carc> trebuie să plătească dările 
la fe l ca populaţia autohtonă

Ungurii care au fost colonizaţi erau in special agricultori şi crescă- 
ori de v ite '1.

Arm enii erau constituiţi deja intr-o comunitate bine închegată din 
sec. X I V 5, având în sec. X V II I  cinci biserici armeneşti în zona Suce
v e i6, dar după 1390 cei mai mulţi părăsesc Bucovina, orientându-se 
spre zona laşului.

Slovacii au venit la începutul sec. X IX  ca Lăietori de lemne in zona 
Humorului şi ca muncitori la Salina Cacica

Polonezii, după anexare, au fost aduşi pentru aparatul administrativ 
(funcţionari) numărul lor crescând după 1786. anexarea Bucovinei la 
Galiţia 8.

Ţiganii sunt eliberaţi din robie în 1783n. parte din ei fiind fierari, 
lingurari, turnători de clopote, lăutari.

Im ixtiunile populaţiilor de origine slavă (ucraineni, huţuli, ruteni), 
au existat în toată perioada dinainte de anexare, mai puţin după. dar 
nu au fost niciodată compacte şi într-adevăr determinante. Ocupaţia lor 
principală era agricultura şi creşterea vitelor.

Din datele statistice ale anului 1774, Bucovina cuprindea un număr 
de 226 sate cu 52 cătune, cu o populaţie de 71 750 locuitori, 
ca numai după cinci ani creşterea demografică r,ă fie cu 45 175 locuitori m.

Fenomenul etnografic este cu atât mai complex in această provincie, 
unde au convieţuit atâtea etnii, parte din ele păstrându-şi elementele 
esenţiale de cultură şi civilizaţie (mai ales cele de religie catolică) ; con
vieţu ire ce a durat secole, dar care a fost paşnică, transferul de elemente 
etnografice făcându-se lent. asimilarea acestor populaţii devenind firească 
într-un spaţiu de convieţuire, în bune relaţii.

Astfel, procesul etnologic este complex, cu variate caractere etnice, 
dar unde predominant rămâne cel al populaţiei majoritare autohtone 
româneşti.

Nicolae lorga scria : „şi atunci ne găsim pe noi printr-o operaţiune 
de elim inare ; cutare este un element săsesc : cutare este un element 
natural sau un element politic ; rămâne însă un rest. Acela suntem noi“ .

Chiar împăratul austro-ungar este nevoit să recunoască forţa grani
tică a etniei româneşti din Bucovina, atunci când. după acordarea auto

2 Teodor Balan. Documente bucovinene, voi. V I  (1760— 1833). Bucureşti, p. 123.
3 Idem, p. 287.
4 P. S. Aurelian, Bucovina, Bucureşti. 1876. p 16.
5 C. C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene■ din secolul al X -lca  

până la m ijlocu l secolului al X V I-lea , Bucureşti, 1967, p. 88.
G Teodor Balan, idem, voi. V  (1745— 1760), p. 151.
7 Die Bukovina..., p. 190.
8 Teodor Balan, op. cil., voi. V I (1760— 1833), p. 123.
n Dimitrie Dan, Ţigan ii din Bucovina, Cernăuţi, 1892. p. 13.
10 Ion Nistor, Românii şi rutenii din Bucovina, Bucureşti. 1915. p. 78.
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nomiei, îi fixează stema prin diploma din 9 decembrie 1862 : „Parte din 
vechea Dacie ţara aceasta numită in timpul stăpânirii domnilor Moldovei 
Ţara de Sus, apoi Bucovina... locuită de daci şi apoi dc colonii Iui Tra
ian... a fost străbătută in timpul m igraţiei popoarelor de goţi, gepizi, 
buri, avari, unguri, tătari şi incă a lte neamuri care n-au lăsat după ei 
decât urmele groazei şi distrugerii... în timp do aproape un mileniu, de 
asemenea situaţie a trebuit poporul autohton să-şi salveze viaţa, obiceiu
rile şi limba".

Un alt element de continuitate ce a contribuit la menţinerea tradiţiei 
autohtone româneşti a fost şi transferul populaţiei între Bucovina, Tran
silvanul şi Moldova, transfer vremelnic (transhumanţă, refugiu) şi mai 
rar stabilirea defin itivă dintr-o provincie în alta.

Toate aceste aspecte : mişcările de populaţii in Bucovina din cele 
mai vechi timpuri, procesul istoric al configuraţiei d iferite lor aşezări, pro
cesele etno-demografice, aportul cultural al d iferitelor etnii stabilite în 
Bucovina, ne dezvăluie trăsăturile caracteristice ale acestei vetre de cul
tură materială şi spirituală. Elementele etnografice legate de ocupaţii, 
instalaţii tehnice populare arhitectura ţărănească, meşteşugurile tra
diţionale alături de portul popular, obiceiurile, toate definesc specificul 
etnologic al regiunii şi explicitează complexitatea artei populare bu
covinene.

D iferitele etnii stabilite in acest spaţiu şi-au adus contribuţia la cris
talizarea culturii materiale şi spirituale ce a cumulat un fond principal 
comun, relativ constant de elemente tradiţionale, toate dezvoltate într-un 
context de coeziune, solidaritate şi stabilitate etnică, etnolingvistică, etno- 
psihologică, comportamentală.

Pentru conservarea, păstrarea continuităţii etnoculturale in timp, a 
fost aprobat la Suceava înfiinţarea unui Muzeu in aer liber, „Muzeul 
Salului bucovinean", proiect cu multiple posibilităţi de reprezentare a 
tuturor elementelor etnografice din Bucovina.

Acest muzeu se vrea o imagine vie a ceea ce a însemnat convieţuirea 
paşnică, reflectarea prin dialog a relaţiilor imcretnice ce au caracterizat 
istoria acestor locuri.

Proiectul muzeului în aer liber încearcă o reprezentare a etniilor din 
Bucovina prin specificul şi contribuţiile pe care le-au avut acestea mdî 
ales în domeniul meşteşugurilor şi meseriilor practicate. Astfel, atelie
rele de bocanci sunt de origine nemţească, ca şi joagărul, atelierul de 
dogărit aparţine populaţiei slovace, prelucrarea metalelor (argint, bronz, 
aramă) era o ocupaţie specifică ţiganilor, huţulii şi-au păstrat tradiţia 
în arhitectură populară, organizâr.du-şi complexe gospodăreşti cu ocol 
întărit specifice zonei de munte, lipovenii au adus în zona Suceava baia 
cu abur construită lângă casă, ucrainenii s-au specializat în morărit, 
polonezii s-au stabilit în zona Cacica, Solnoeţ păstrând elementele spe
cifice in arhitectura tradiţională.

Păstrarea şi conservarea tuturor elementelor etnografice din Bu
covina, evidenţierea lor într-un muzeu în aer liber în acest ţinut istoric 
vor da o nouă dimensiune şi înţelegere a fenomenului etnologic în toată 
complexitatea sa.

11 Documentele bucovinene publicate de Teodor Balan atestă existenţa morilor, 
pivelor încă din secolul al XVI-lea.
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C O H ABITATIO N  INTERETHNIQUES EN BUCOVINE — POSSIBILITfiS  
DE REPRESENTATION AU MUSEE DU V ILLA G E

Resume

Sur la basc de quelques donn&w liistoriquer, ct statistiqucs recueilliers dans 
la bîbliographie de Bucovine, INHude pr£sente quelques consid6rations concernant 
Ies consequences etlmologiques dc la cdlonisation de divers groupes ethniques 
appartenent ă la population allogene etablie en Bucovine, surtout au temps ou 
cette province a ite  sous l ’occupation des Habsbourgs 11775— 1918). Des Armeniens. 
de Juifs, des Ruthdniens, des Hongrois, des Polon ai . des Aldemands. des Slo- 
vaques etc. ont rfiussi ă constltuer en Bucovine de l’dpoque moderne, dc petits 
noyaux de population rurale ct urbaine, qui ont ajoute au payşage ethnologique 
autochtone la dot de leur sp£cifique traditionnel. Dans la Vision des auteurs 
de cette etude, *£.e Musâe du vi/lage de Bucovine“ , qui est en cours d ’etre real isc 
ă Suceava, va repr&enter justement ce .specifique par la rcstauration, la conser- 
vation et l’exposition de tous ces objets qui refleten! la dlversite du phenomene 
ethnologique de Bucovine, caracterise aussi â ce moment par la contribution 
au fonds principal roumain des (Mements tTad itionnels  allogene.';.
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după I. Nistor, Românii şi rutenii in Bucovina. 1315.
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NOTE Şl COMENTARII

UN TOPOR DE P IATR Ă  DIN EPOCA BRONZULUI 
DESCOPERIT LA BĂLÂNEŞTI (COM. ICUŞEŞTI, 

JUD. NEAMŢ)

C O N S TA N TIN  EM IL URSU

Cu prileju l lucrărilor agricole, în satul Bălâneşti, com. Icuşeşti, a 
fost descoperit întâmplător Un topor de piatră aparţinând epocii bron
zului l. Fiind o descoperire fortuita nu putem preciza punctul în care a 
fost găsit.

Piesa (fig . 1) are următoarele dimensiuni : 18,3 cm lungime ; 4,8 cm 
lăţim e în dreptul găurii de înmănuşare ; 5,1 cm lăţimea tăişului ; 6,1 cm 
lungimea braţului scurt :10,9 cm lungimea braţului lung.

Este un topor cu ceafa cilindrică 2 confecţionat dintr-un şist cuar- 
ţito-cloritos cu feldspaţi, are o formă oarecum zveltă, mai Tat in zona 
găurii de înmănuşare, fiind bine şlefuit. Curbura din partea superioară 
este mai puţin accentuată decât la partea inferioară. Braţul lung se lăr
geşte spre tăiş, având în secţiune o formă lenticulară. Tăişul este convex 
şi prezintă urme de folosire puţin sesizabile. De asemenea, pe latura exte
rioară a braţului lung se observă o nervură centrală pronunţată care se 
aplatizează in zona găurii de înmănuşare, pentru a se relie fa  apoi pe bra
ţul scurt, reprezentând imitarea cusăturii de la turnarea pieselor din me
tal în tipare bivale. Gaura do înmănuşare este bitronconică cu baza mică 
aproxim ativ în centru, fiind probabil practicată din ambele părţi, este 
bine şlefuită şi puţin decalibrată. Braţul scurt este de formă circulară în 
secţiunea dinspre muchie şi lentriculară în zona găurii de înmănuşare. 
Muchia prezintă o  spărtură retuşată din vechime prin şlefuire. în partea 
exterioară a braţului scurt se observă o zgârietură proaspătă făcută cu 
ocazia descoperirii.

Piesa prezentată mai sus este un topor de luptă lucrat după modelul 
celor din aramă şi bronz. Prezintă analogii cu toporul de aramă de la 
Tu fa  3, cu topoarele de piatră de la Borodino \ cu cele descoperite în

1 Piesa ne-a fost pusă la dispoziţie pentru publicare prin amabilitatea dom
nului' conferenţiar doctor Constantin Calanâ de la Universitatea „Ştefan cel Mare“ 
din Suceava, căruia ii mulţumim şi pe această cale.

* Al. Vulpe, Depozitul de la Tufa  ţsi topoarele cu ceafa cilindrică, in SCIV, io,
1959, 2, p. 265 şi urm.

:: Ibidem, p. 265—266. 1 ig. 1.
* Ibidem, p. 271. fig. 5/1—4 ; Sebastian Morintz. Contribuţii arheologice la is

toria tracilor tim purii, I, Bucureşti, 1978, Editura Academiei, p. 99— 100, fig. 54/4—8.
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depozitul „ L ’ de la Troia 5. A re  asemănări şi cu topoarele de la B e lin e ţe, 
Novo Filippovka ", precum si din cultura Kem i Oba din C rim eea8.

Din lipsa a ltor elemente de datare încadrăm toporul nostru, după 
descoperirile asemănătoare, presupunând că ar putea aparţine culturii 
Costişa sau începutului culturii Monteoru (Ia), dar nu este exclus să apar
ţină şi unui orizont mai vechi —  Folteşti I I I y.

UN HACHE EN PIERRE DE L ’AGE DU BRONZE DfiCOUVERT 
A BA LAN  EŞTI (COM. ICUŞEŞTI, DfiP. NEAM Ţ).

Re sume

L'auteur pr6sente un hache en pierre de l ’ăge du bronze (probablement de 
la culture Costişa ou le commencemont de culture Monteoru), decouvert ă Bâlă- 
neşti (com. Icuşeşti, d6p. Neamţ).

6 A l. Vulpe, op. cit., p. 271, fig. 5/5—7.
11 Arheologia Ukrainskoj SSR, tom. I, „Pervoytnaja arheologi ja ", K iev, Edi

tura Naukovo Duiwka, 1985, p. 366, fig. 90/37 (piesa apar^ne culturii Niprului 
M ijlociu).

7 Ibidem, p. 414, fig. 111/11 (cultura catacombelor).
* Ibidem, p. 332, fig. 89/13.
a Cf. Patay Păi, A  tiszavalki rezfokos, In Folia Archaeologica, X IX , 1968, p. 19.
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DREGĂTORII ŞI DREGĂTORI ÎN ŢINUTUL SUCEVEI

IO A N  SCRIPCARIU C

Reprezentanţi ai domniei, dar cu o bază anterioară fundării sta
tului, dregătorii statelor m edievale româneşti au fost barometre ale ide
ologiei politice, sensibile în acelaşi timp la fluctuaţiile juridice şi fiscale. 
Chiar dacă prim ii dregători cu atribuţii speciale în ţinuturi apar abia 
după reformele administrative ale lui Constantin Alavrocordat. între 
prim ii boieri din sfatul domnesc s_au numărat unii cu rosturi adminis
trative, de cele mai multe ori prin expresă delegaţie domnească sau în 
virtutea unor largi atribuţii m ilitare şi fiscale.

Administraţia şi dregătoriile au fost determinate de la început de 
structura proprietăţii şi relaţiile pe care aceasta le-a implicat. Varie
tatea funcţiilor administrative, juridice, m ilitare sau fiscale a generat 
în consecinţă numeroase discuţii '. M em brii sfatului sau slujitorii la 
cetăţile şi curţile domneşti au fost cei care au contribuit la structurarea 
instituţiilor statului.

Documentele atestă intervenţia dregătorilor din sfat în adminis
traţie cu prilejul scutirilor acordate satului mănăstirii Iţeam -, sau sate
lor curţii de la V o lo vă ţ3, iar vornicii târgului şi ai curţii de la Suceava 
sunt amintiţi cu intervenţii directe.

în tr-o formulă amplă, în 1479, când este scutită de dări Episcopia 
de Rădăuţi, se pomeneşte*1 să nu aibă nici un boier al nostru şi nici 
staroştii şi nici şoltuzii şi pârgarii de târgul Suceava şi nici şoltuzii şi 
pârgarii de târgul Ş iret şi nici vornicii din aceste două târguri şi nici 
globnicii din ţinutul Suceava să nu aibă cu aceşti oameni ai noştri din 
Rădăuţi, din satul m itropoliei noastre, nici judecată, nici gloabă, nici 
pentru omor şi nici pentru răpire de fată (...) numai pentru sfade in 
târg şi pentru furturi ce s-ar dovedi de faţă în târg, să se judece1'

Slobozi să lucreze în ţarina târgului, oamenii mănăstirii lui Iaţco, 
după scutirile de dări, primesc imunităţi faţă de dregători : „nici vor-

' Grigore Ureche, Letopisetul Ţării M oldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 
1958, p. 76; A.V. Sava, Boierii mari ai Moldovei. Dregători dc ţinuturi, în Revista 
de drept, public X V II, 1942. nr. 3—4, p. 468— 169; Nicolae Gligoraş, Instituţiile  
feudale din Moldova, voi. 1 Organizarea de stat până la m ijlocu l secolului al 
■XVIII-lea, Bucureşti, 1971.

- DRH, A. voi. II, p. 38— 39. nr. 28.
J Ibidem, voi. I, p. 325— 327, nr. 231.
' Ibidem, voi. II, p. 334—336, nr. 220.

544

nicii de Suceava şi nici nimeni altul să nu aibă ireabă cu ace;.‘ i omr.t iu 
nici să-i judece, nici altceva sâ nu ia de la e i11

Exemplele prezentate ne permit să evidenţiem  că, prin scutirile 
primite, aceste sate fac excepţie de la situaţia juridică obişnuită a unul 
ţinut. Documentele evidenţiază numeroase elemente de administraţie :?i 
de regim fiscal întâlnite în organizarea ţinuturilor.

Aproape identice sunt priv ileg iile satelor Leucuşani şi Dragomi- 
reşti : „să nu plătească nici iliş, nici dare, nici podvoadă, nici la morile 
noastre să nu lucreze (...) să nu umble între ei nici judecători, nici glob- 
nici, nici pripăşari, nici osluhari, nici pereubţi, nici să nu-i [judece Şi 
nici să nu ia gloabă de la ei şi nici tretină şi nici altceva, nici pentru 
faptă mare sau mică11 şi apoi „să nu-i judece nici şoltuzii şi nici pâr
garii, nici să nu ia gloabă de :1a ei, nici dregătorii târgului, nici pentru 
ceartă, nici pentru ziua Sf. Ilie  şi nici vameşii să nu le ia vamă, nici 
dare să nu dea cu alţi tâ rgove ţi|;.

Revelator e şi actul prin care Ştefan cel Mare acordă slobozenie 
satului Negoeşti pe pârâul N eg ru 7, când „nici pârcălabii de Neamţ, nici 
staroştii din acel ţinut, şi nici globnicii lor, şi nici pripăşarii nici oslu- 
harii şi nici gonitorii pe urma răufăcătorilor11 nu puteau interveni.

Prin  reflexie, documentele prezentate transmit suficiente date 
pentru conturarea diversităţii şi rigorii organizării ţinuturilor. Chiar 
dacă existau numeroase categorii de slujbaşi cu atribuţii limitate, evo
luţia acestora demonstrează că era spre amplificarea rosturilor fiscale 
pornind de la cele militare.

Vornicii de târguri, amintiţi ca membrii ai sfatului domnesc8 sau 
pârcălabii cetăţilor au avut de la început atribuţii superioare în ţinut. 
Aparatul de mi,ci dregători oare ii însoţea pe aceştia a constituit o 
rezervă pentru viitorii membri ai sfatului. Funcţiile strict specializate 
s-au delim itat treptat cu perioade de cristalizare mai ales in vremurile 
de criză fiscală. Astfel, un document din secolul al X V II-lea  prezintă 
o listă aproape completă a slujbelor din ţinu tp.

în mare parte proprietate domnească şi cu o întinsă zonă mănăs
tirească, ţinutul Sucevei a avut o situaţie specială menţinută până in 
secolul al X V III-lea . Comparaţia documentelor târzii cu cele din seco
lul a l X V -lea  şi evidenţierea realităţii mai sus amintite ilustrează per
fect modul de organizare a acestei zone matrice a Ţării Moldovei. Evo
luţia instituţiilor superioare ale statului, au produs in ţinutul Sucevei, 
având în vedere statutul politic al târgului, importante modificări ale 
structurilor interne.

Dezvoltată din pârcălăbie, funcţia de portar al Sucevei a presupus 
desigur, pe lângă atribuţiile m ilitare şi unele adm inistrative şi judecă

6 Ibidem, p. 38—39, nr. 28.
0 Ibidem, p. 103— 104, nr. 70.
7 Ibidem, p. 189—191, nr. 134.
c Badea de la Sucoava ; Vlad Tuceanschi, vornic de turcul lîonian, DRH, A,

voi. I, p. 24— 25, nr. 17 ; Oană vornic la Suceava, ibidem. p. 32 : Roman de la 
Şiret, ibidem, p. 12 ; Vlad vornic de la Şiret, ibidem, p. 3".

1 Slujbele ţinutului Orlu-i : ..llobolnicii, ilişarii. slugerii ; goştionarii de oi 
şi porci, desetnicii de stupi, globnicii, deşugubinerii, câmănarii“ , DRH, A, voi X IX , 
p. 331— 332, nr. 248.

" Constantin V. Dimitriu, Doi dregători moldoveni, I. Portarul du Suceava 
Hatmanul, Bucureşti, 1935, p. 17.

35 — Anuarul dc Succav:i
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toreşti. Faptul poate fi  explicat prin rolul acestuia la curtea din Suceava 
şi prin intervenţiile ca autoritate juridică n .

în  evoluţia dregătorilor s-a evidenţiat şi rolul vătafilor de ţinut 12 
Prim ul vătaf de ţinutul Suceava care apare menţionat documentar 
este G ligorie Udrea 13 tras la judecată de Solomon logofăt şi soacra aces
tuia, Mărica călugăriţa fiica lu i Luca Arbure, bănuit fiind că şi-ar f i  
însuşit nişte lucruri furate de tâlharii pe care e l i-a prins. A lt vătaf de 
Suceava, Iane, primeşte poruncă de la Alexandru Iliaş voievod să 
întoarcă tot ce au luat slugile de la Dumitraşcu Şeptilici şi „nemic, 
nici de ciubote să nu oprească" v‘.

în  secolul al X V II-lea , marii vătafi de Suceava sunt menţionaţi 
primind poruncă să caute vecinii fugiţi „prin satele boiereşti din cauza 
urednicilor şi vătăm anilor“ ,5. Pentru mănăstirea Voroneţ, Alexandru 
Moghilă Voievod porunoeşte „m arilor vătafi din ţinutul Sucevei şi 
globnicilor şi deşugubinarilor şi olăcarilor şi podvodnicilor şi tuturor 
celorlalte slugi câţi vor umbla cu slujbele domniei mele prin acel ţinui" 
să lase în pace satele mănăstirii „nimeni să nu le judece, să nu 1q 
globească, nici bucatele lor să nu le tragă pentru alţi oameni", iar pentru 
vecinii din sate „să se pârască înaintea domniei m ele“ , iar „care din 
slujbaşi va încălca porunca va avea mare pedeapsă de la domnia 
mea“ ,0.

M arii vătafi mai sunt pomeniţi ca reprezentanţi ai autorităţii dom 
neşti în ţinut în pricini pentru hotar 17 sau pentru ţigani 1S.

Paralel cu „vătahii cei m ari" sunt menţionaţi pârcalabii de ţinu 
turi, poate în legătură şi cu pierderea semnificaţiei m ilitare a institu
ţiei pârcălăb iei,,J. în urma jalobei episcopilor şi egumenilor, mazililor 
şi feciorilor de boieri de ţară, a giupâneselor sărace şi a slugilor dom
neşti că „s-au răşchirat vecinii prin slobozii şi sate boiereşti şi au rămas 
cu seliştile" iar pârcălabii de ţinuturi „pradă vecinii şi ciobotescu fără 
ispravă", iar dc-şugubinarii „fac năpăşti la fem ei şi fete de oameni 
buni" iar slugile hâtmăneşti şi juzii ţigăneşti îi pradă, mitropolitul, epis
copii, egumenii, boierii cei mari, cei de rangul al doilea şi al treilea, 
feciorii de boieri de ţară şi slugile domneşti „cu toată ţara" hotărăsc 
să-şi ia fiecare vecin ii „şi cu cisla oilor din sat domnescu, sat boierescu, 
slobozie, sate călugăreşti", „numai tâlharii şi furii de se voi- găsi sâ 
aibă treabă pârcălabii a-i prinde", iar deşugubinarii vor umbla „numai 
o lună, în septembrie" 20.

1' D IR . /I, veacul X V I, vo). III, p. 231— 232.
12 Teodor Balan, Au fost în Moldova vătafi dc ţinut ?, în Revista Arhivelor, 

IV —2. 1940— 1941, p. 382— 383.
13 D IR , A, veacul X V I, voi. III, p. 241— 242, nr. 295.
11 Ibidem, veacul X V II, voi. V, p. 53, nr. 61.
a  Ibidem, voi. III, p. 71— 72, nr. 116.
16 Ibidem, voi. IV , p. 1, nr. 1.
17 Ibidem, voi. V, p. 285— 28’6, nr. 374 ; Theodor Codrescu, Uricariul. voi. 

X X II, Iaşi, 18D3, p. 110— 111.
■8 DRH, A , voi. X X II, p. 269—270, nr. 241 şi p. 295 nr. 264.
19 D. Nichita, Contribuţii asupra pârcălăbiei in Moldova pănâ la sfârşitul

secolului al X V I-le a  în „Arh iva", X X X II, 1925, nr. 2, p. 94—98 şi nr. 3— 1 p. 245—
254.

20 DRH, A, voi. XIX-, p. 390—391, nr. 288.
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Pârcălabul de ţinutul Sucevei este menţionat şi ia 1G79 într-un 
act de scutire a mănăstirii Galata pentru satul VA’ co.j'.i. „intru nimic 
val să nu le facă" 21.

Cu atribuţii complexe, pârcălabii de ţinuturi au fost doar o parte 
din slujbaşii domneşti cu rosturi administrative, forma de plural fo lo
sită demonstrând faptul că aceştia erau o categorie de slujbaşi şi nu 
o funcţie unică, virtual deţinută de unul din boierii de sfat.

Dăbilarii din ţinuturile Suceava şi Neamţ primesc la 13 februarie 
1619 poruncă să lase în pace v ite le vecinilor mănăstirii Pobrata „când 
ei şi-au plătit dabilele câte vor fi scrise ia catastif" 22.

La 1634, odată cu întărirea imunităţilor satului Vâlceşti, pârcălabii 
şi globnicii din ţinut sunt avertizaţi că de vor fi oameni făcători de rău 
în sat, furi sau tâlhari „pe aceia să-i prădaţi şi să-i glob iţi", iar pe 
oamenii drepţi să-i lase în pace 23.

Duca Vodă porunceşte în 1669 24 la „toate slugile cu slujbe la ţinu
tul Sucevei : zlotaşi, leoaşi, tăleraşi, gălbănaşi, ortaşi, pârcălabi, glob- 
nici, deşugubinari, olăcari, podvodari, dăbilari" să lase „foarte în pace" 
casa şi metohul mănăstirii Putna de la Şiret şi morarii de acolo.

O parte din numeroşii slujbaşi cu rosturi fiscale au cunoscut anu
m ite form e de organizare după cum sugerează menţionarea unui „căpi
tan de curteni de ţinutul Sucevei" 26 ; iar porunca lui Gheorghe Şte
fan din 11 ianuarie 1656 către căminarii de ţinutul Sucevei să lase în 
pace de camănă pe un cojocar al mănăstirii Putna, iar cine îl va învă
lui va fi „de m are certare de la domnia mea" 20 dovedeşte o diversifi
care.

Generatoare de abuzuri în ţinut a fost şi darea steagului sau plo
conul steagului, din moment ce slu jitorii sunt găsiţi făptuitori de lucruri 
care „nici la păgâni nu se a flă " 27 iar abuzurile duc la situaţii în care 
„oamenii mor fără împărtăşanie şi fără spovedanie".

La m ijlocul secolului al X V III- le a  Ioan Theodor Callimah în pon
turile date zloţi şilor, mazililor şi feciorilor" arată că mulţi dintre acei 
„cu slujba ploconului steagului" solicită peceţi

în legătură cu solăritul „de pe o parte de loc din ţinutul Sucevei" 
se vorbeşte de obiceiul ce aveau cămăraşii de ocnă de a „vinde la cio
coii de ţinut", care făceau „m ulte supărări străinilor (...) luau de la 
tot omul şi de la fem ei sărace şi de la babe bătrâne şi neputincioase, 
tot câte un ort de cap", pentru care intervine Mihai Racoviţă la 24 
aprilie 1718 cu porunca „nici o treabă cu acel solărit să n-aibă a se 
lua" 29.

în  complexitatea lor slujbele fiscale au generat abuzuri mai ales 
când ele erau şi sursa directă de venit. Astfel, la 1582 este menţionat 
Dumitru M oviliţă  plătind o datorie unui grec pentru când „rămase

31 Theodor Codrescu, Uricariu l, voi. V II, p. 227.
22 D IR , A, veacul X V II. voi. IV , p. 228— 229, nr. 290.
58 O R II, .4. voi. X X II, p. 254— 255, nr. 225.
24 Teodor Balan, Documente bucovinene. voi. III, p. 41 nr. 51.
' i  Ibidem, p. 70, nr. 57.
26 Ibidem, voi. II, p. 151— 152, nr. 76.
•f DRH, A. voi. X X I, p. 187— 191. nr. 146.
** T. Balan. Documente bucovinene, voi. V. p. 187— 18il, nr. 97.
29 Theodor Codrescu, Uricariul, voi. V, p. 254—255.
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dator la visteria noastră (...) pe când strângea bani în ţinutuil Sucevei 
pentru grâul acela pentru Galaţi “ 30.

Solomon logofăt rămase dator cu 70 mii asprii din birul său de 
Suceava31, iar în 1627, Toader Petrioeico, „rămânând cu bani din tălă- 
r ie  la Suceava", vinde părţi de moşie lui Toader Cămăraşul:i2.

Căutările unui nou sistem, ţinând şi de spiritul epocii, se impun 
prin Aşezământul Ţă rii M oldove i din 1741 cu „porunci ce s-au dat 
ispravnicilor de ţinuturi" 33 ; cartea lui Grigore Alexandru Ghica „pen
tru mazilii de la ţinuturi cu jalobă asupra i s p r a v n i c i l o r " ş i  Ponturi 
pentru rânduiala dregătoriei ţin u tu rilo r  de la 29 decembrie 1794 ^

De la primul ispravnic din ţinutul Sucevei menţionat la 22 sep
tembrie 17423G, toţi sunt amintiţi ca foşti dregători, în calitate de 
hotărnici sau judecători în pricini de proprietate, executori ai porun
cilor dom neşti;i7.

în  mare măsură, până la m ijlocul secolului al X V III- !ea  nu exista 
o separare clară a atribuţiilor în funcţiile privitoare la ţinut. De la 
reforma lui Constantin Mavrocordat, atunci când regimul proprietăţii 
intră în criză, procesele privind hotarele fiind menţionate atât între 
stăpânii indivizi cât şi între mănăstiri şi săteni, precum şi în hotarul 
târgurilor când structura obştei orăşeneşti se sparge, isprăvnicia se 
defineşte ca primă dregătorie specială, intermediară între domnie şi 
proprietarii funciari.

Listele dregătorilor de Suceava, în legătură cu târgul sau cu ţinu
tul, întocmite de Ştefan S. Gorovei •1S. pea-mil o imagine de ansamblu 
asupra slujbelor cu rosturi administrative şi întregesc imaginea evolu 
ţiei ţinutului.

Proprietatea, regimul slujbelor şi dregătoriei alcătuiesc în esenţă 
structura unui ţinut. Evoluţia lor de la aspectul variabil din secolele 
X IV — X V  la ordonările din veacul al X V III-lea , dând dregătorul devine 
funcţionar m odern39, cuprinde chiar lim itele dezvoltării statului medie
val.

30 D IR . A, Veacul X V I, voi. III , p. 182.
T. Balan, Documente bucovinene, voi. I, p. 191 —104, nr. 41 ; DIR, A, veacul 

XV I, voi. III, p. 311.
32 DRH, A. voi. X IX , p. 178 nr. 147 şi p. 179 nr. 148.
31 Theocioi Codrescu, Uricariul, voi. IV, p. 396—408.
31 lOt.ăc-.m, voi. X V , p. 316—320.
33 lbiclcm  voi. IV , p. 48—54.
•* T. Balan, Documente bucovinene, voi. IV, p. 213.
37 Dinul Cantacuzino, biv vel paharnic la 8 mai 1751, T. Balan, Documente

bucovinene, voi. V, p. 69—70.
•* Ştefan S. Gorovei, Note dc iatorie medievală suceveana, in Suceava, X,

1983, p. 219—227.
*  Petru Râşcanu, Le jile  şi veniturile boierilor Moldovei in 1770, Iaşi, 18B7, 

passim.
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HAUTS D IG N ITA IR E S  ET HAUTES FONCTIONS DANS L A  CONTREE
DE SUCEAVA

Răsumt

L ’evolution des hautes fonctions en Moldavie m£di£vale a 616 etroitement 
lide ă la situation de Ia propri<5t6 fonciere. Ainsi, les hauts dignitaires ayant des 
attributions dans les villages plac6s sous le rdgime fiscal et juridique de cette 
contree etaient-ils differents de ceux ayal des attributions dans les bourgs ei 
Ies circonscriptions (ocoale). Dans la contree de Suceava, la prddomination de la 
proprietd abbatiale et princiare ainsi que le rdle de la cour voivodate ont deter
mine une structure a part en matiere de hautes fonctions en consonance avec 
l’organisation des institutions suprGmes de l ’ filat.



SACRU ŞI PROFAN IN  POEMUL DRAMATIC 
„ICAR II DE PE ARGEŞ“ 

DE IOAN LUCA

GHEORGHE P A Ţ A

Mitul meşterului Manole a tentat pe mulţi autori dramatici. E 
destul să amintim în  acest sens pe Lucian Blaga. Ion Luca şi Valeriu 
Anania.

Soţia care acceptă să fie  imolată, pentru ca un edificiu  să fie  ridi
cat pe propriul ei trup reprezintă —  după Mircea Eliade —  scenariul 
unui m it primordial ; primordial în sensul că ne restituie amănunte 
despre o creaţie spirituală care precede cu mult epocile protoistorice şi 
istorice ale popoarelor din sud-estul european

Mitul meşterului Manole descrie, ca orice mit. „diversele şi une
ori dramaticele erupţii ale sacrului în lume dar în interpretarea dată 
de Ion Luca e necesar să extindem sfera noţiunilor de sacru şi profan. 
Nu ne vom lim ita deci la sensurile de religios şi non-religios. Când 
zicem  : „omul acesta nu are nimic sfânt în e l ‘\ nu înseamnă că res
pectivul este neapărat lipsit de sentimente religioase ci. mai ales, că 
e lipsit de conştiinţă morală, cum ar spune Kant. sau de sentimente 
bune, după expresia lu i Constantin Noica. Vom  înţelege deci că în poe
mul dramatic Ica rii de pe Argeş, personajele îşi consumă datul lor de 
sacru şi profan sub form ă de iubire şi ură, de ambiţie şi furie, de 
dorinţa realizării unei opere care să dăinuie peste timp şi dorinţa de 
a distruge.

Schema m itu lu i : Boierul Hriscu vine cu fiul său Andrei la boie
rul Băleanu pentru a o cere în căsătorie pe Lăcrămioara, fiica acestuia. 
Nu se ajunge la nici un rezultat şi Andrei se călugăreşte luând numele 
de Averchie, iar Lăcrămioara se căsătoreşte cu Manole, arhitect, pictor 
şi sculptor. Acesta convine cu voievodul Neagoe să construiască o 
mănăstire, dar stareţul Averch ie unelteşte cu ajutorul unei vrăjitoare 
în scopul dc a împiedica izbânda lui Manole şi în cele din urmă Lăcră
mioara este jertfită . Manole şi tovarăşii săi jură să construiască o oltă 
mănăstire, şi mai frumoasă, dar Averch ie îl înştiinţează pe voievod şi 
se hotărăşte închiderea în clopotniţă a meşterilor. în  final Averch ie este 
ucis, iar meşterii retrăiesc mitul tragic al lui Icar.

Sentimentul dominant pe care îl trăiesc personajele poemului dra
matic Ica rii de pe Argeş  este cel de iubire., sub diversele sale forme,

‘ M ircea Eliade, De la Zam olxis la Genghis-lian, Bucureşti, 1980, p. 191. 
Idem, La sacre et le profane, Paris, Gallimard. 19;53, p. 8-1.
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şi din el izvorăsc toate celelalte sentimente, sacre sau p ra f-
bolul iubirii este Lăcrămioara. Ea refuză mariajul cu A n d ,w e ’ iaJ sîm"
implicit iubirea raţională : t e i* refuzând

„Dar te întreb : învăţătura, oare,
A junge inima să m i-o-nfioare ?
A junge să mă îndrăgesc de tine ?

Frumosul care-nvolbură nu vine 
Pe calea rece-a m inţii-oricât de pline.
Frumuseţile prin in im ă  le  sorb,
Şi nu prin ochiul gândului, că-i orb“ .

Este şi m otivul pentru care îl preferă pe Manole cel «j- , . ,
boierul Băleanu şi de Averch ie pentru pasiunea sa de cor,st >̂If  , n  , 
Lăcrămioara nutreşte şi un sentiment de ambiţie nu t o ţ ^  . 01 • ?
caracteristică eternului feminin de a se înălţa prin m erite i „  1 sacra 
lui conjugal : te P” * ® »™ -

„Iubindu-ne-amândoi !... Ce mândră su n t!
Nu-s hărăzită unui trai mărunt.
Prin  dragoste mă veşnicesc cu tine !...“
/
Manole încercă şi el sentimentul destul de teluric al ,

a avea o soţie frumoasă : mândriei de

„O  ! Negreşit !... Să vadă vreau şi ei 
Cu ce aprind sclipiri în ochii mei,
Cu ce dau suflet pietrelor din jur,
Prin  cine tainele din cer le fu r“ .

Lăcrămioara are o predispoziţie pentru jertfă . Când ^  , . 
în căsătorie este gată să primească, pentru a nu atrage ohl. , . °  cer<:
publice asupra tânărului : opiniei

„La  schit ? De vrei la schit, mă duc 
La schit... Da-n urmă parc-aud ! Năuc 
îţ i umblă numele din gură-n gură,
Prileju ind batjocură şi ură !
Că nu te-am vrut, da, lumea te va râde !“

Orgoliul lui Andrei o va împiedica sâ se sacrifice 
acelaşi tânăr, devenit stareţul Averchie, o va determin^ a 
oara să accepte cel de-al doilea sacrificiu, de data acea^., Lucrămi- 
moral net superior : ^  un P*30

„Nu vreau să-mi lămuresc de ce se cere 
O jertfă  pentru orice-ntemeiere 
A  unei fapte mari. Destul i-atât 
Că jertfa  trebuie !... M-am hotărât".
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Gestul Lăcrămioarei este salvat din primejdia convenţionalului prin 
faptul că, anterior acceptului, ea se revoltase ; o revoltă pasivă, e drept, 
dar, totuşi, o revoltă :

„N -am  nici o vină...
Să mor ? De ce ? Uciderea nu-mbină 
Un zid. E varul păgâniei crude.
Locaşul e creştin... Dar Dumnezeu m-aude 
Şi din prinsoarea morţii mă va scoate.
Că iadul de mă va zdrobi supt roate, 
în  'loc să fie  mănăstirea cânt 
Prin frumuseţea ei pe-acest pământ,
Va f i  un bocet trist de cucuvea,
Plângând de-a pururi omorârea mea...“

Nu ştim cum ar fi reacţionat Lăcrimioara dacă vrăjitoarea ar fi 
prevenit-o şi pe ea că s-ar afla in prim ejdie : s-ar fi înspăimântat pre
cum s-au înspăimântat soţiile celorlalţi meşteri ’  Nu ne rămâne decât 
termenul de comparaţie în privinţa îndeplinirii îndatoriilor de soţie, 
în  această privinţă Lăcrămioara este o fiinţă devotată care nu se înspăi
mântă de nici o piedică.

De fapt, Lăcrămioara este un pretext, un prilej de izbucnire a 
conflictului intre două caractere tari, Manole şi Averchie, aşa cum în 
poemul dramatic Am on-Ra, Ti, preoteasa lui Ra. produce puternica 
stare conflictuală între Amenhotep şi Bubasta.

Iubirea 'lui Manole pentru Lăcrămioara este un stimul în artă :

„...Draga mea,
Iubirea noastră plină are rod 
Bogat. Intr-îns-am plămădit izvod 
De mănăstire mândră ca-n poveşti".

după cum durerea de a-şi zidi soţia sublimează pe un plan artistic supe
rior celui realizat prin iubire :

„...Uite, mă frământ 
De o dorinţă mare : Să-nfirip 
O altă mănăstire ! Dar la chip 
Să-ntreacă mult pe asta. Ispăşire !

„Rolul artei este tragic, afirmă Stefanne Lupasco ; arta nu este 
veselă, nu este bucurie. Comicul este o artă degradată, un fe l de v io
lare a a r t e i ; el reprezintă eticul triumfând asupra artei..., râsul este 
moral, moralul, în pragul artei, prin care suntem proiectaţi în afara 
tragicului" 3.

Dacă pentru Manole iubirea este un stimulent în realizarea voca
ţiei artistice, pentru Averch ie este doar o sursă de plăcere. Manole şi 
Averch ie se confruntă în două planuri : pe tărâmul iubirii prin Lăcri
mioara şi pe tărâmul creaţiei prin voievod. Primul este învingător pe

3 Stefanne Lupasco, Logica dinamică a contradictoriului, p. 380.
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ambele planuri, dar meritul lui Averch ie e că nu vrea să se recunoască 
învins. Pasional şi vanitos, Averchie îşi converteşte iubirea în ură, iar 
inteligenţa în forţă destructivă, mândrindu-se cu această convertire :

M-am dezbrăcat de omul vechi şi mă îmbrac 
In altul nou. în haina lui îm i plac.
Ce searbădă mândrie-aveam ! Eu, prin 
Virtute, vlaga mea să mi-o inchin 
Nu vieţii-acestea cu plăceri şi caldă 
De pe pământ, ci v ieţii care scaldă 
în reci făgăduinţi roi de năluci,
Hăbăucind în dosul unei cruci !
M-am vindecat de rău-acesta crez.
Un altul mă îndeamnă să lucrez !...
Ce-i mai de preţ ? A  face din nimic

Ceva, sau din ceva nimic ?... Eu zic :
E preţ in lucrul care dă plăcere 
Şi dacă facerea de lucruri cere 
Dureri, de ce să nu alegi atunci 
Plăcerea ; totul în nimic s-arunci ?“

Acest personaj diabolic şi, am îndrăzni să spunem, mare personaj 
dramatic, ne duce cu gândul la cuvintele lui Emil Cioran din Tentaţia
de a exista : „ î l  idealizez pe Iuda. pentru că refuzând să suporte mai
mult timp anonimatul devotamentului, a vrut sâ se singularizeze prin 
trădare, lini place să gândesc că nu a făcut-o din venalitate, ci prin 
ambiţia pe care i-a dat-o Isus. El a gândit să-l egaleze, valorificându-şi 
potenţele în domeniul răului ; în bine, cu un asemenea concurent, nici 
un m ijloc pentru e l de a se distinge11

între durerea lui Manole de a-şi fi pierdut soţia şi mândria lui 
Averch ie de a fi un învins învingător, tiradele patriotice ale voievodu
lui Neagoe rămân in plan secund. De altfel, sentimentul sacru ce il 
animă pe Basarab de a ridica o mănăstire la  nivelul marii arte feuro- 
pene se împleteşte cu unul profan : acela de a-şi imortaliza propria-i 
persoană şi de a spori faima strămoşilor săi direcţi. Pentru a-şi atinge 
scopurile nici un m ijloc nu este nedemn, nici chiar acela de a accepta 
pactul cu diavolul.

Acţiunea lea rilor de pe Argeş se bazează, in principal, pe conflic
tul dintre Manole şi Averchie, secondaţi de o serie de personaje pe care 
i-am numi agenţi benefici şi agenţi malefici. Dacă primii, meşterii lui 
Manole, apar destul de convenţionali, ceilalţi, Stahie, Ermolae şi V ră
jitoarea sunt mult mai bine realizaţi. Stahie este supusul absolut al 
stareţului Averchie, a cărui viaţă, după expresia lui Cioran este „un 
şir neîntrerupt de da“ . în  schimb Ermolae execută ordinele superio
rului său fără convingere, fiind ros de remuşcări pe care şi le exprimă 
în versuri de factură argheziană :

1 Emil Cioran, Tcntation d'cxister, Paris, Gallimard, 1071, p. 11.
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„R od  in mine vârcolaci 
Şi mă seacă de lumină.
Că acolo undc-i vină 
Său-i rânced şi nu are 
Cum să-l facă lumânare !“

Vrăjitoarea este tipul fem eii isteţe şi răutăcioase, care mizează 
pe naivitatea lor din ju r şi nu are scrupule când e vorba de câştig sau 
de a face rău aproapelui.

Asistăm în poemul dramatic Ica rii de pe Argeş la o demitizare a 
mitului. Ion Luca îşi scoate personajele din timpul sacru, primordial 
pentru a le introduce în timpul istoric al evului mediu românesc. Auto
rul precizează de la început că „tragedia celor zece leari români se 
petrece în timpul domniei religioase a lui Neagoe vodă, între anii 1515—  
1517 la Curtea de A rgeş". Şi, dacă acordăm credit lui Stefanne Lupasco 
că sursa limbajului este o sursă onomatopeică şi metaforică în acelaşi 
timp, iar discursul se prezintă de la început ca un mit sonor '', atunci 
putem afirm a că dramaturgul Ion Luca recurge la o demitizare cu aju
torul mitului.

„în tr-o  lume inexorabil divizată, —  spunea Roland Barthes — . 
oamenii tragici nu comunică decât printr-un limbaj al agresiunii : ei 
îşi fac limbajul, îşi spun sfâşierea, aceasta este realitatea şi limita sta
tutului lo r“ 6. S trivite între Dumnezeu şi Satan, care „din veşnic se 
urăsc şi au gâlceava", dar „stau mână în mână", tocmind viaţa lumii 
cu „tocmeli neînţelese", dar personajele poemului dramatic Icarii dc 
pe Argeş  îşi apără identitatea prin logos, presimţindu-şi sfârşitul tra
gic prin cuvintele celui mai lucid dintre ei, meşterul Manole :

„Când păsările-ntind
în  zbor înalt aripile plutind
De ce au chipul sfin lei cruci ?

Au chip de cruce pâsările-n zbor.
Ne spun din înălţime nouă jos 
Că zborul spre mai sus, spre mai frumos,
E rezemat pe grele suferinţi".

*
* *

L-am cunoscut pe dramaturgul Ion Luca când eram elev in clasa 
a X l-a . Fusese invitat să ne vorbească intr-o oră de literatura română 
despre creaţia sa dramatică. Era un bărbat voinic, cu sprâncene negre, 
foarte groase, cu ochi mari, rotunzi şi foarte mobili, după cum foarte 
mobilă îi era şi expresia feţei, efect probabil al obişnuinţei îndelungate 
de a-şi interpreta personajele în intimitate, cred. îm i amintesc că nu 
a prea reuşit să ne capteze atenţia, tocmai datorită mobilităţii şi agi
taţiei întregii sale fiinţe, care făcea să ni se pară puţin caraghios. A  
plecat din clasa noastră decepţionat.

5 Stefanne Lupasco, op. cit,
5 Roland Barthes, Despre Racine, Bucureşti.

L-am revăzut câteva luni mai târziu. învăţam  pentru examenul 
de bacalaureat în partea superioară a parcului dornean. Deodată şi-a 
făcut apariţia Ion Luca. Urca panta abruptă cu paşi repezi. Avea un 
caiet şi un obiect de scris in mâini şi o privire inspirată ce căuta spre 
vârfurile molizilor. în  urma sa o bătrânică puţină la trup purta un ruc
sac în spinare şi ţinea cu greu pasul. M-am ridicat respectuos şi l-am 
salutat. S-a oprit o clipă, mi-a răspuns zâmbind la salut, apoi şi-a con
tinuat drumul în acelaşi ritm, dispărând cu rapiditate printre brazi. 
L-am revăzut apoi de mai multe ori ca om al străzii. Nu avea nimic neo
bişnuit, cu excepţia sprâncenelor de smoală şi a priv irii excesiv de 
scrutătoare.

Abordând subiectul acestei lucrări mi-a venit deodată un gând : cât 
sacru şi cât profan va fi conţinutul sufletul lui Ion Luca ? Răspunsul 
a venit şi el instantaneu : atât cât există in personajele sale...

SACRE ET PROFANE DANS LE  POEME D RAM ATIQ U E 
„LES ICARUS D'ARGEŞ" DE ION LU C A

liesume

L ’auteur identific les 6l6rnents de nature sacre et profane, prdsents dans lo 
poeme dramatique Les Icarus d'Aryef, ou Ion I.uca aborde. avec le moyens de la 
dramaturgie, la ballnde mythologique Le mai’.rc-artisan Manole. dans une per
spective fortement desacralisante.

S'appuysant dans sa denrarehe sur des idees et arguments selectds de sources 
bibliograpliiques d ’incontestable autorite : Mircea Eiiade, en premier lieu, ensuite 
Stephane Lupasco, Emil Cioran et nieme Roland Barthes, l'auteur entroprend 
nne succinte mais pertinente analyse d'ou resulte -  paradoxalement en appa- 
rence — que Ion Luca* fait sortir les personnages de la zone temporelle du sacr6, 
pour les placer dans le concret du temps historique du Moyen Age roumain. 
recourt â une demythisation. realisee, en derniere instance, par l'entremise du 
mythc sacral lui meme :

„Pressdes entre Dieu et Satan, qui, depuis toujours se haissent ct se que- 
reltent“ . mais. „restant main dans la main“, les personnages du poeme dramatique 
Les Icarus d'Argcş defendent leur identite por le logos", c’est la conclusion ă 
laquelle arrive l'auteur dc l’ouvrage et qu‘il termine par un court passage me- 
morialistique, en dvoquant la figurc et la personnalite du dramaturge qu'tl avait 
rencontre pendant l'adolescence, â plussieurs reprises, â Vatra Dornei.



CLIMATUL SOCIAL-rOLITIC ŞI LINGVISTIC 
ÎN CARE A VĂZUT LUMINA TIPARULUI 

OPERA LUI M IHAI EMINESCU LA CHIŞINĂU

ELENA CONŢESCU

De la trecerea in nefiinţă a lui Mihai Eminescu şi până în prezent 
a apărut un număr impresionant de articole, studii şi m onografii asupra 
vieţii şi operei Domniei Sale. Cercetătorii literari, români sau străini, 
n-au trecut cu vederea nici traducerea şi apari|ia lui Eminescu in alte 
limbi, nici înalta preţuire de care s-a bucurat şi se bucură e l pe me
ridianele lumii. Nu există, insă, deocamdată, nici o scriere, oricât de 
modestă ca volum sau realizare, despre pătrunderea şi editarea operei 
eminesciene in Basarabia, mai cu seamă după anexarea acesteia de 
către sovietici.

Este adevărat că până mai ieri specialiştii în materie nici nu îndrăz
neau să atace politica culturală, de fapt de asimilare, promovată de 
..fratele mai mare" in spaţiul dintre Prut şi Nistru şi nici nu aveau 
acces la arh ivele unde şi-ar fi putut culege inform aţiile necesare. Astăzi, 
însă, când lucrurile s-au schimbat, această temă ar trebui să se bucure 
de atenţia cuvenită.

Creaţia lui Eminescu devine tabu în Basarabia odată cu intrarea 
tancurilor ruseşti în această provincie românească. Precizăm că este 
vorba de o interzicere totală a operei sale şi nu doar de trecere la 
index a unor poezii sau articole ce contravin noului regim, aşa cum 
avea să se întâmple mai târziu la Bucureşti.

Poetul este dat cu totul uitării, fiind socotit de oficia lităţile de la 
Chişinău „român11, ceea ce echivala pe atunci cu duşman de moarte 
al poporului moldovenesc.

Şi dacă despre unii scriitori —  Creangă. Asachi. Donici, Stamati —  
apare câte ceva în periodicele basarabene (între anii 1945— 1947), Lu
ceafărului poeziei noastre nu i se consacră nici un articol de ziar, nici 
chiar la 1950, cu ocazia centenarului din ziua naşterii. Numele lui e 
pomenit, totuşi, de câteva ori. doar în treacăt şi atunci în contexte 
propuse sau antiromâneşti.

Ş i iată că, în 1954, la Chişinău, iese de sub tipar o culegere de 
poezii de Eminescu, alcătuirea şi îngrijirea textului aparţinând domnilor 
Andrei Borşei şi Ramil Portnoi.

Dar până la apariţia acestei culegeri, la Chişinău au mai fost scoase 
la lumină. începând cu 1952, fabulele lui Donici, povestirile şi A m in tir ile  
din copilărie  a le sfătosului humuleştean, o parte din opera lui Negruzzi
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şi Stamati, fiecare autor beneficiind de câte un volum aparte şi de 
câte un tiraj de 10 000 exemplare.

Editarea clasicilor români născuţi la răsărit de Carpaţi, inclusiv a 
lui Eminescu, priv ii cu suspiciune şi ostilitate până la acea dată, nu 
înseamnă nicidecum o schimbare în bine în politica Moscovei şi a 
Chişinăului faţă de soarta limbii şi a culturii românilor dintre Prut 
şi Nistru.

M otivu l adevărat al acestei acţiuni culturale de amploare trebuie 
căutat în sfera de interese ale propagandei sovietice, in tentativele aces
teia, de a destrăma conştiinţa de neam şi unitatea lingvistică românească,

Ocupând Basarabia şi Nordul Bucovinei, la care au mai adăugat 
„din greşeală*' şi o parte â judeţului Dorohoi, sovieticii au încercat să 
justifice faptul prin existenţa unui popor moldovenesc, pe care ei l-ar fi 
eliberat de sub stăpânirea străină, românească.

Şi cum acest popor nou-născut trebuia să aibă toate trăsăturile, 
toate caracteristicile specifice unui neam, propaganda sovietică a trecut 
la fabricarea unei limbi şi culturi noi, moldoveneşti. în privinţa aceasta 
ea avea deja o experienţă de peste 15 ani, căci la sfârşitul lui 1924, 
ruşii creaseră în stâr.ga Nistrului, pe teritoriul a două judeţe locuite 
în mare parte de români moldoveni, o unitate administrativ-teritorială 
căreia îi dăduseră denumirea de Republica Autonomă Sovietică Socia
listă Moldovenească. Această rept*blică cu veleităţi statale era în reali
tate o bază de atac militar, dar şi ideologic, îndreptată îm potriva 
României întregite, în special împotriva Basarabiei, căci chiar de la 
început Moscova fixă  graniţa de vest a acestei republici (deocamdată 
numai pe hărţi) pe râul Prut, ţinta politicii ei expansioniste de la 1918.

Românii din această republică, vreo 200 000 de ruşi, lipsiţi de şcoală 
şi cultură rusă mai multe decenii la rând, porniţi in mare parte pe 
calea asimilării, sunt supuşi acum la tot soiul de experienţe lingvistice, 
impunânru-li-se pe parcursul fiecărui cincinal sovietic o nouă limbă mol
dovenească şi cultivându-li-se o ură nemaipomenită faţă de tot ce e 
românesc.

în  1940 a fost adusă în Basarabia o astfel do limbă moldovenească, 
un amestec de forme arhaice şi dialectale, lipsite total de sfera neolo
gicului şi a celor mai expresive cuvinte, dar dozat în schimb cu sovie- 
tisme şi construcţii calchiate după model rusesc. Au ven it să-i ilumineze 
pe basarabeni creatorii şi purtătorii acestei limbi, fiind imediat numiţi 
în posturile cheie, precum şi la redacţii şi edituri pentru a apăra limba 
„moldovenească*1 de românizare.

Şi ca acest jargon, venit de peste Nistru, să fie  mai uşor implantat 
prin intermediul şcolii, presei, literaturii, Chişinăul nu editează nimic, 
până la 1952, din literatura remână, aşa după cum arătam mai sus.

Dar în Basarabia, care trăise 22 de ani de viaţă românească, limba 
şi ideile de fabricaţie sovietică, cu toate metodele de constrângere, nu 
prea prindeau rădăcini, populaţia întâmpinându-le cu reticenţă şi ură. 
Şi atunci aparatul ideologic a simţit că e nevoie de metode mai rafinate, 
de o acţiune de lungă durată care să modeleze treptat sufletul şi mintea 
genei'aţiilor în creştere, să lc creeze un fals cod genetic, o falsă mân
drie de neam, precum şi un sentiment de veneraţie pentru tot ce 
e rusesc.
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Pentru atingerea acestui scop se cereau exemple mai convingătoare, 
fapte din trecut care ar confirma că şi înaintaşii au avut aceeaşi viziune 
asupra lumii, aceeaşi conştiinţă moldovenească, se cerea o acoperire 
istorică a tot ceea ce propaga regimul.

Şi cum aşa ceva nu existase, s-a intensificat falsificarea istoriei 
neamului, a patrimoniului său cultural, Editând unii clasici români, 
ştiinţa sovietică moldovenească prezenta viaţa şi opera lor după o schemă 
prestabilită :

1) a existat o prietenie de veacuri între moldoveni şi ruşi şi toţi 
scriitorii noştri au fost mari prieteni ai poporului rus, admiratori ai 
culturii şi literaturii ruse ;

2) scriitorii moldoveni au fost nişte critici vehemenţi ai regimului 
burghezo-moşieresc, ei au visat la societatea instaurată de revoluţia 
din octombrie, dar nu ştiau cum să ajungă la ea ;

3) toţi scriitorii erau atei convinşi şi au demascat în scrierile lor 
esenţa de clasă a re lig iei ;

4) scriitorii români (numai cei născuţi la răsărit de Carpaţi) au fost. 
în realitate, moldoveni de naţionalitate moldovenească ; ei au avut c 
conştiinţă de neam moldovenească şi, cel mai straşnic ilucru, opera lor 
a avut foarte mult de suferit din cauza editorilor bucureşteni, care le 
românizau limba, exact aşa cum încercau să facă unii intelectuali din 
Basarabia postbelică cu limba moldovenească.

Aceste „principii14, de fapt nişte dispoziţii a le Comitetului Central, 
erau obligatorii nu numai pentru editori dar şi pentru alcătuitorii de 
manuale, critici şi istorici literari, pentru toţi cei ce predau şi studiau 
literatura clasică.

In climatul social-politic şi lingvistic descris şi respectându-se cu 
stricteţe cele patru „princip ii11 de valorificare a moştenirii literare, a 
apărui la Chişinău prima ediţie Eminescu, conţinând 76 de pagini de 
tălmăcire şi interpretări arbitrare ale v ie ţii şi operei sale.

Din schiţa biografică se desprinde ideea că poetul a fost toată 
viaţa sărac, lipsit de orice m ijloace de Irai, exploatat la  culme de 
burghezie. Poetul e prezentat totodată ca un mare luptător împotriva 
orânduirii nedrepte, accentul punându-se pe analiza poeziilor cu carac
ter social.

Deşi critica vehement societatea capitalistă şi lupta pentru o nouă 
orânduire, Eminescu „nu şi-a dat seama de misia istorică a proletaria
tului, de puterea lu i de transformare a obştii. Principala bază socială 
pozitivă a obştii, a naţiei, el o vede în masele ţărăneşti şi în meşteşu
gari". După părerea alcătuitorilor, Eminescu s-ar apropia mult de na
rodnicismul rus, un curent revoluţionar din secolul trecut.

Vina, însă. pentru concepţiile şi oscilaţiile sale, alcătuitorii o aruncă 
în capul societăţii „Junimea", care l-ar fi derutat mult.

O altă latură „pozitivă11 a biografiei lui, creată de imaginaţia cultur- 
nicilor de la Chişinău. ar fi marea admiraţie a poetului faţă de limba 
şi literatura rusă. în această ordine de idei, s-a făcut mult caz de re
cenzia scrisă de Eminescu la Revizoru l de Gogol. Şi mai multă vâlvă 
s-a iăcut in jurul scrisorilor lui Eminescu către Novleanu, scrisori pu
blicate de Octav Minar, dar nevaljdate până azi. trăgându-se de aici 
concluzii eronate. Uneori lucrurile au ajuns până la absurd. Astfel, s-a
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afirmat, cităm textual, „că Eminescu se socotea elevul marelui poet 
Puşkin, că de la e l a împrumutat subiectele sale literare şi a învăţat 
măiestria poetică traducându-i versurile sale în limba moldovenească" 
(vezi I. In jevatov, Puşkin şi poporu l moldovenesc. Chişinău, 1949, p. 9, 
54, în limba rusă).

A r  f i  naiv să credem că aceste aberaţii rămâneau doar pe hârtie şi 
nu aveau un efect practic. Cine nu cunoaşte mecanismul procesului de dez
naţionalizare nu poate înţelege nici cum s-a ajuns la dezastrul de azi 
din sufletele basarabenilor. Dar dacă asemenea interpretări au avut loc 
şi la Bucureşti, în timpul regimului comunist, la Chişinău s-a mers 
mult mai departe, căci pentru editarea lui Eminescu se cerea să se 
demonstreze că el e moldovean de naţionalitate ; or, lucrul acesta a 
decurs ceva mai greu. Am  văzut că până la 1954 opera lui a fost dată 
complet uitării, ba chiar interzisă.

în 1950, 1a Moscova, apare în limba rusă un volum de versuri 
îngrijit şi comentat de Jurii Kojevn ikov ; în 1952 apare altul la K iev  
în limba ucraineană.

Aceste apariţii silesc autorităţile de la Chişinău să-şi revizuiască 
atitudinea faţă de Eminescu. Fiindcă Eminescu şi-a scris opera sa după 
1859, anul Unirii M oldovei din dreapta Prutului cu Muntenia şi prin 
urmare exista deja Stalul Naţional Român, culturnicii de la Chişinău 
nu-1 mai puteau clasifica drept „poet moldovean".

De facto, spuneau ei. Eminescu este moldovean, de jure el este ro
mân. Se elaborează atunci o „concepţie** expusă pentru prima oară în 
prefaţa la poeziile lui Eminescu, care trebuia să pună punctul pe i, 
definind cine sunt .moldovenii şi cine sunt românii, care scriitori sunt 
moldoveni şi care sunt români. Această „concepţie" devine un document 
de program şi ca rămâne valabilă până la evenim entele de acum câţiva 
ani. ba mai este şi azi vehiculată de unele forţe.

Po triv it acestei concepţii, românii apar în istorie abia pe la 1890— 
1900. Până la acea dală există două popoare : valahii şi moldovenii, 
fiecare cu limba lui.

La 1859 moldovenii se unesc cu valahii şi se începe procesul de 
transformare a lor in români. Totuşi, până la 1890 mai putem vorb i de 
limba moldovenească şi literatura moldovenească. în dreapta Prutului, 
în cadrul Statului Naţional Român, precum şi de limba şi literatura 
valahă. Moldovenii din Basarabia, aflaţi sub stăpânirea rusă. nu se 
prefac în români, ci rămân mai departe moldoveni, vorbind in conti
nuare limba moldovenească.

Dar fiindcă scriitori ca Eminescu, Alecsandri, Hasdeu. folosesc, după 
1859, în scrierile lor şi cuvinte sau form e gramaticale valahe, aceşti 
scriitori aparţin în egală măsură şi poporului moldovenesc şi poporului 
român. Sunt scriitori moldo-români. Drept dovadă că lucrurile s-au pe
trecut anume aşa, in ediţia din 1954 se citează mai multe exem ple : 
josnic în limba moldovenească şi infam  în cea muntenească ; colb  în 
limba moldovenească şi praf în limba muntenească, poveste în limba 
moldovenească şi basm în limba muntenească etc.

Şi, fiindcă editorii valahi l-au românizat pe Eminescu, alcătuitorii 
de la Chişinău au avut grijă  să repare această greşeală ! Ei au redactat 
versurile eminesciene aşa cum le-a convenit, într-o ortografie creată de
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ei, fiind convinşi că Eminescu „rostea tare după fonetismul m oldove
nesc : colţ, oglinji, şăd. mult, păreţi, zâlo etc.“ .

Vă daţi, desigur, seama de nivelul intelectual şi profesional al aces
tor alcătuitori, de intenţiile lor.

Ortografierea şi comentarea lui Eminescu în modul descris, urma 
să creeze impresia la cei ce mai şovăiau : „poate, într-adevăr, există o 
limbă moldovenească şi care se rosteşte şi se scrie aşa cum ni se spune 
de sus dacă şi marele Emir.escu scria şi rostea : zână, cântic, sâlă, rădică, 
vesăl etc.“ . ,

Dar, cu toate scopurile urmărite de propaganda sovietică, editarea 
clasicilor la Chişinău, in special a lui Eminescu. a avut o mare impor
tanţă pentru limba şi cultura română din Basarabia. In 1957. când toţi 
scriitorii numiţi moldoveni fuseseră deja tipăriţi. Guvernul de la Chişinău 
se vede nevoit să revizuiască normele ortografice în vigoare şi să adopte 
a ltele noi. Acestea, băzându-se pe limba în care au scris clasicii şi fiind 
mult mai apropiate de cele româneşti. în anii 1956— 1957, opera lui 
Eminescu şi a a ltor scriitori, ce văzuseră lumina tiparului, se introduce 
în programele şcolare, ceea ce conduce, implicit, la studierea lui profundă 
şi la apariţia a zeci şi zeci de articole cu caracter metodic, omagial, 
ştiinţific.

Limba română, în special lexicul, este scoasă din găoacea în care 
a fost încorsetată de cenzorii sosiţi de peste Nistru. Scriitorii, ziariştii, 
savanţii puteau folosi din plin bogăţia limbii, făcând, în cazul când erau 
bănuiţi de românizare, trim iteri la opera lui Eminescu.

Nu v-am f i  reţinut atenţia cu asemenea banalităţi de mult arun
cate la gunoi dacă oficia lităţile de la Chişinău, chiar Parlamentul Re
publicii. nu ar scutura aceste idei aberante —  limba moldovenească şi 
popor moldovenesc —  de naftalină şi nu le-ar vehicula din nou, ceea 
ce pune obstacole serioase în calea luptei noastre de eliberare naţională 
şi de reîntregire cu Ţara.

L ’AM BIANCE SOC lO -PO I,IT lQUE ET U N G U IST IQ U E  DANS I.AQUELLK 
A  PĂRU  1/OEUVRE DE M IH A I EMINESCU A KJCHINEV

liesumu

Dans le present materiei on trăite de l ’6dition et la r£ception de l'oeuvre 
de Mihai Eminescu en Republique de Moldavie (l’espace entre le Prouth et Ie 
Dniester). Par une perfide mhnoeuvre ideologique. destinee h justifier devant 
le monde et ii dterniser la possession de ce terntoire par I’Empire soviâtique. la 
propagande a inventa la soit-disant „peuple moldave*', different. dit-on, du ..peuple 
roumain-, appreciS comme „ennemi de l’Union Sovi<5tique‘\ Durant la pâriode ou 
Eminescu a 6te considere, par la propagande soviâtique, roumain, en Republique 
de Moldavie il fit l'objet d’un tabou total (194b—1954). Aprfcs, au moment ou, 
par l'entremise du peuple moldave, la meme propagande avait considere qu'il 
6tait n^cessaire que tous les habitants de l'aneionne Moldavie historique (le terri- 
toire entre les Carpates et le Dniesir) s’entendent, Eminescu fut proclame „po&te 
moldave*', le tabou annul6 et. em 1954, on fit paraitre â Kichinev un recueil dc 
ses podsies (76 pages). precedă par deux autres editions : en russe (Moscou, 1950) 
et en ucraînicn (K iev, 1952), qui ont determini, en fait. la parution de celle de 
Kichinev, realisde conformement aux suivantes „orientations" du Comiţi? Central du 
Parti Communiste de la Republique Socialiste Sovietique de Moldavie :
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1. il y  a eu am ilii depuis toujours entre les Moldaves et les Tîusses, tous 
les Ecrivains moldaves etant de grands amis et admirateurs du peuple et de la 
culture russes; ,, , ...

2) les ecrivains moldaves auraient ete de vChements cntiques du regime
dirige par les bourgeois et les grands proprietaires terriens, revant en permanence 
de la soci6t£ par la Râvolution russe de 1917 â laquelle ils ne savaient comment 
a r r iv e r ; .

3) athGes convaincus, ces ecrivains auraient demasqud- dans leurs 6cnts l'essance
de classe de la religion ; .

4) les Ecrivains moldaves (d*entre les Carpates et le Dniestr), etant, dit-on, de 
naţional it£* moldave, auraient eu la conscience de leur appartenance indubitable 
â cette nation" leur oeuvre suffrant beaucoup de la „roumanisation** par les 6di- 
teurs de Bucarest, imites par les Sditeurs bessarabiens de l’entre-deux-guerres.

Sur ces ..principes**, la biographie de Mihai Eminescu a Gt6 ajustSe ( =  fa l
sifice), et so n oeuvre a 6te mutitee grossi&rement. Le cot6 positif de cette Vision 
mistificatrice reside dans le fait que, etant inclus dans le programme d’enseigne- 
ment scolaire depuis 1956— 1957, Eminescu. ainsi que d’autres Ecrivains roumains, 
determinent un approfondissement graduel de l'itude de la „langue^ moldave" 
qui s’avfcre n’etre autre chose que ce qu’elle Ctait depuis toujours, c'est a dire 
le roumain. En cette faţon, Taberration sur la nation et la langue moldaves â etc, 
du point de vue scientifique, comptetament anGantie.

38 — Anuarul de Suceava
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— Archaeologia Geographica, Hamburg

— Arheologia Moldovei, Bucureşti-Iaşi

— Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia

— Banatica. Reşiţa

— British Archaeoiogical Reports, Oxford

—  H. Mattingly, Coins o f the Roman Empire in the British 
Museum, I—V, Londra

— Buletinul Societăţii Române de Geografie, Bucureşti

— Carpica. Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu1', Bacău

—  Cercetări Arheologice, Muzeul Naţional de Istorie, Bucu
reşti

—  Catalogul documentele moldoveneşti din arhiva istorică 
centrală a statului, Bucureşti

— Cadru Cosminului, Cernăuţi-Suceava

— Dacia. Recherches et decouvertes arch£ologlque en Rou
manie, I— X II, 1924— 1947 ; N.S. Revue d’archeologie et 
d'histoire ansienne I, 1957, sqq, Bucureşti

—  Documente privind Istoria României, Bucureşti

—  Documenta Romaniae Historica, Bucureşti

— Dolgozătok. Travaux de la section numismatique et ar- 
chSologique du Mus£e National de Transylvanie, Cluj 
I—X, 1970— 1919

— File de Istorie. Muzeul Judeţean de Istorie, Bistriţa
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Materiale
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PPS
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Rdel
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SA

SCN

SC IV (A )

SAA

SMIM
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Suceava

— Germania. Anzeiger der Romisch-Germanischen Kommi- 
ssion des Deutschen Archiiologischen Instituts, Berlin

— Hieraus, Muzeul de Istorie, Botoşani

-------Ilfov. F ile de Istorie. Muzeul Judeţean Giurgiu

— Jahrbuch des Bukowiner Landes Musem, Cernăuţi.

— Jahresschriftbuch Xiir mitteldeutsche Vorgeschichte, 
Halle/Saale

— Jahrbuch des ROmisch-Germanischen Zentral-museumm,
Mainz

— K6zlem£nyek. A z Erd61y Nemzeti Muzeum Erem-es R6- 
gis6gtârăb61, Cluj.

— Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti

— Memoria Antiquitatis Acta Musei Petrodavensls. Piatra 
Neamţ.

—  Mitteilungen des Anthropologischen Gesellschaft in Wien

— Materialy i issledovanija po archeologija SSSR, Moscova
_J

— Muzeul Naţional, Bucureşti

— Prăhistorische Bronzefunde, Miinchen

— Proceedings of the Prehistorlc Soclety, Cambrldge, Lon
dra

—  Prachistorische Zeitschrift, Lelpzig-Berlin

— H. Mattingly şi E. A . Sydenham. Roman Impreial 
Coinage, I, Londra, 1924, sqq

— Revista de Istorie, Bucureşti

— Revista Istorică Română, Bucureşti

— Sovetskaia archeologija, Moscova

— Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti

— Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucu
reşti

— Studia Antiqua et Archaeologica, Universitatea „A l. I. 
Cuza", Iaşi

— Studii şi Materiale de iBtorie Medie, Bucureşti

— Studia Praehistorica, Sofia

— Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei
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TDS

Thraco-Dacica

Ziridava

IX -e  Congres U ISPP

Actes du X V III-e  
Congres ISPP

— Din tezaurul documentar sucevean — Catalog de docu
mente (1393— 1849), Bucureşti

— Thraco-Dacica. Institutul de Tracologie, Bucureşti

— Zoridava, Muzeul Judeţean Arad

— IX-eCongres. Union International des Sciences Pr^his- 
toriques et Protohistoriques (red. Hermann Muller-Karpe)

— Actes du V lI I-e  Congres International des Sciences Pr£- 
historiques et Protohistoriques, voi. I, (1971). I I  (1973)

Materialele pentru A N U A R U L  „S U C E A V A “ vor fi 
dactilografiate în  două exemplare, la două rânduri, res- 
pectându-se normele ortografice ale Academiei Române ; 
trim iterile, numerotate în continuare, iar notele vor fi 
plasate la sfârşitul articolului. Rezumatul şi legenda f i
gurilor (în  versiune românească) vor fi traduse în  lim 
bile franceză, engleză sau germană. Ilustraţia va f i  ane
xată la sfârşitul textu lu i împreună cu lista abrevierilor.

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor re
vine, în exclusivitate, autorilor.

Materialele nepublicate nu se restituie.
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