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S T U D II D E IS T O R IE
O NOUĂ AŞEZARE PRECUCUTENIANĂ ÎN NORDUL
MOLDOVEI

I

BOGDAN NICULICĂ,
MUGUR ANDRONIC
Cercetările arheologice de suprafaţă, efectuate în primăvara anului 19981, de-a
lungul văii Moldovei, pe teritoriul comunei Baia (jud. Suceava), au prilejuit
identificarea în punctul numit "în Muchie", a unor bogate vestigii datând din diverse
epoci istorice. Acestea se află la mai puţin de 2 km N de Biserica Albă din Baia. Dintre
materialele descoperite aici, cele precucuteniene atrag atenţia în mod deosebit.
Aşezarea a fost amenajată pe malul stâng, mai înalt, al unui pârâu fără nume,
astăzi regularizat, care, în aval, prin unire cu altele, formează Şomuzul Mocirlos (fig.l).
Terasa pe care se găseşte situl, se înalţă cu circa 4-6 m faţă de zona înconjurătoare şi
este străbătută, pe direcţia NE-SV, de o linie de stâlpi de înaltă tensiune.
Condiţiile geografice au determinat, de-a lungul timpului, ca mai multe
comunităţi umane să-şi stabilească în zonă aşezările. Astfel, alături de materialul
ceramic eneolitic timpuriu2, semnalăm şi descoperiri datând din Hallstatt, La Tdne şi din
secolul IV p.Ch. (cultura Sântana de Mureş).
în ceea ce priveşte locuirea precucuteniană, în timpul cercetărilor de suprafaţă,
au fost observate numeroase urme de lutuială arsă, fragmente ceramice şi piese litice,
reprezentând bulgări bruţi (bolovani neciopliţi), nuclee în diferite stadii de prelucrare
cât şi desprinderi (aşchii şi lame), în general din gresie silicioasă, sporadic şi din silex,
probabil de Prut.
Trecând la analizarea materialului litic, remarcăm, în zona cercetată, în cazul
pieselor eneolitice, predilecţia pentru confecţionarea uneltelor din roci locale, dc tipul
gresiilor silicioase cenuşii, grosiere sau mai fine (fig.3).
Două fragmente de lamă din această varietate de gresie prezintă urme de
lustru, datorate probabil, utilizării în cadnil diferitelor unelte compuse. Alte fragmente
provin de la diverse tipuri dc lame, cu una sau două nervuri mediane, cu secţiuni
transversale triunghiulare sau trapezoidale (fig.3/3, 6 -8 ). O singură piesă ar putea fi
considerată răzuitor (fig.3/5), altele, în special vârfurile, au servit probabil, la scobit şi
împuns (fig.3/1, 9-10).
în schimb, piesele de silex sunt rare şi reprezintă lame de mici dimensiuni
(fig.3/2, 4), fiind confecţionate dintr-o varietate de silex, cenuşiu-deschis, translucid, cu
concreţiuni calcaroase, sub formă de mici pete albe. Precizăm că în aşezare au fost

1 Cercetare de teren Mugur Andronic, 1998; verificare Bogdan Niculică, 1999.
2 N.Ursulescu, Continuitate şi restrucurări cultural-etnice în neoliticul şi eneoliticul României, în
Suceava, XX, 1993, p.18-2; Idem, începuturile istoriei pe teritoriul României, Iaşi, 1998, p.57,
tabelul 3.
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identificate şi nuclee din silex cafeniu-maroniu, cu urme de mici desprinderi lamelare,
însă, în stadiul actual al cercetării, nu ne putem pronunţa asupra unei eventuale
persistenţe a tradiţiei microlitice3.
Materialul litic precucutenian de la Baia - "în Muchie", se aseamănă, în parte,
cu ccl descoperit în staţiunile dc la Traian-Dealul Viei4 (Prccucutcni 1), Trudeşti Ghigocşti şi Larga Jijia (Prccucutcni II), unde gresia a fost frecvent utilizată5, probabil,
mai mult decât silexul, în confecţionarea locală, a utilajului litic.
Ceramica precucuteniană din punctul "în Muchie", poate fi grupată în două
categorii:
a) cu pastă grosieră, având drept dcgresar.ţi cioburi pisate, în mare cantitate,
nisip cu bobul marc, câteodată cu pleavă măruntă ; accste vase au pereţii mai groşi, cu
un aspect de multe ori poros (fig. 4/2, 5-8, 10-11, 13).
b) cu pastă fină şi semifină, cu nisip cernut în compoziţie şi suprafaţa
exterioară atent finisată. Fragmentele acestei categorii provin de la vase dc dimensiuni
mai mici, comparativ cu categoria precedentă (fig. 4/1, 3-4, 9, 12, 14).
Repertoriul de forme ceramice poate fi cu greu reconsituit, ţinând scama dc
dimensiunile reduse ale fragmentelor6. Presupunem, totuşi .existenţa unor capace,
pahare şi vase gospodăreşti de mari dimensiuni.
Remarcăm un fragment dc capac, dccorat cu benzi simple incizate, caneluri
orizontale fine, subţiri şi cu motivul numit "dinţi de lup", dispuse individual sau asociat7
(fig. 4/3).
Paharele, cu tendinţe mai mult sau mai puţin bilronconice, au fost ornamentate
de cele mai multe ori, cu benzi incizate orizontale sau uşor curbc (fig.4/4-5, 7, 12-13).
Se întâlnesc diferite tipuri dc alveole, reminiscenţe în domeniul ceramicii grosiere,
liniar-ceraniicc (fig.4/8,10,14). Amintim şi prezenţa unui buton alveolat (fîg.4/2).
Atât "dinţii de lup" cât şi "tabla dc şah", sunt frecvent întâlnite în etapele I şi a
Il-a a culturii Prccucutcni, în staţiunile dc la Traian - Dealul Viei, Izvoare I|8, Larga
Jijia9 sau Trudeşti - Ghigocşti10 ca şi ornamentaţia dc tradiţie lirtiar-ceramică, cu alveole

neorganizate, dispuse pe întreg corpul vasului, uneori sub buză sau constituind un brâu
de-a lungul umărului vasului".
Din această staţiune provine şi un fragment ceramic, pe care, între două linii
paralele incizate, au fost rezervate mici pătrate reliefate 12 (fig.4/9).
în ansamblu, formele şi decorul vaselor, întâlnite în aşezarea precucuteniană de
la Baia - "In Muchie", sunt evoluate, având cele mai bune analogii în materialele din
faza a Il-a a culturii, de la: Izvoare I|, Larga Jijia şi Trudeşti - Ghigocşti15, aşadar, întrun orizont Izvoare I] - Larga Jijia, parţial Trudeşti - Ghigocşti.
Pentru o imagine generală, prezentăm, în continuare, corpus-ul descoperirilor
prccucutcnicnc dc pe teritoriul judeţului Succava, uncie dintre ele fiind puţin cunoscute
sau chiar inedite.
1. BAIA, com.Baia,"//i Muchie"
întrucât aşezarea a fost prezentată mai sus, nu revenim asupra ei.
(Cercetare de suprafaţă M.Andronic, 1998; vcrificarc B.Niculică, 1999).
2.BOSANCI, com.Bosanci, "La Pod la Rediu"
Punctul este amplasat aproximativ la jumătatea distanţei dintre satele Ipotcşti şi
Bosanci, pe malul drept al pârâului Rediu, pe ambele părţi ale DJ 208 A.
Materialul provine doar din cercetări de suprafaţă şi din stratul de cultură. în
depunerea precucuteniană, groasă dc circa 0,15-0,20 m, au fost surprinse
numeroase fragmente ceramice, un bogat inventar litic şi o interesantă plastică
antropomorfa. Amintim descoperirea, în anul 1971, a unui vas cu tub dc
scurgcre asemănător cu cel dc Ia Trudeşti-Ghigocşti14, precum şi un fragment
dc altar. Săpături Mircea.Ignat, 1971; Mircea Ignat, Paraschiva Victoria
Batariuc, 1972; Mircea Ignat, Paraschiva Victoria Batariuc, Vasile Demciuc,
1988.
(M.Ignat, Descoperirile din Im Teneul timpuriu de la Bosanci (jud. Suceava),
în SCIV, 24, 1973, 3, p. 533; N.Ursulescu, M.Ignat, Săpături arheologice în
judelui Suceava (1972 - 1976), în Suceava, IV, 1977, p.318, punctul 3;
P.V.Batariuc, Aşezarea precucuteniană de la Bosanci (judelui Suceava), în
Suceava,VI-VII, 1979-1980, p.33-43; N.Ursulescu, Contribuţia cercetărilor
arheologice din judelui Suceva la cunoaşterea evoluţiei neo-eneoliticului din
Moldova, în Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p.71; M.Andronic, P.V. Batariuc,
Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei habitatului uman în zona limitrofă a
oraşului Suceava, în Suceava, XVII-XVIII-XIX, 1990-1991-1992, p. 19,
punctul LX; I.Mareş, P.V.Batariuc, Obiecte miniaturale de lut ars din
colecţiile Muzeului National al Bucovinei - Suceava, în Suceava, XXI, 1994,
p.2 1 , fig. 1/ 1 , pentru piciorul de altar).
3.
BURSUCENI, com.Vereşti, “Heleşteu"

S.Marincscu-Bîlcu, Cultura Prccucutcni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974, p.40;
Al.Păunescu, Evolu/ia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite p e teritoriul României,
Bucureşti, 1970, p.45-46.
4 S. Marincscu-Bîlcu, op.cit., p.39-40.
5 A.D.Alexandrcscu, O vtoroj faze Dokukutenskoj kultury, în Dacia, NS, V, 1961. p.2I; S.
Marincscu-Bîlcu, op.cit., p.41; R.Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1957,
p.245, precizează că bazaltul şi gresia siiicioasă au fost intens utilizate în staţiunea dc la Izvoare.
' M.Ignat, Şantierul arheologic de la Rus-Mănăstioara. Cercetările din anii 1967 şi 1969, în
Suceava, III, 1973, p.232, aminteşte aceeaşi stare fragmentara a materialului; R.Vulpe, op.cit.,
ţ>.55, afirma că la Izvoare au fost descoperite îndeosebi "fragmente mici şi disparate".
în aşezarea de la Mihovcni - " Calda Morii", com.Şcheia, jud.Suceava, a fost descoperit un
fragment dc capac, dccorat cu "dinţi de lup" afrontaţi, rezervându-se motivul reliefat al "zig-zagului". Cercetări inedite Bogdan Niculică, 1998.
8 S.Marinescu-Băleu, op.cit., p. 172-173 şi fig.36/7-8; 37/2, 7, 9, 14; R.Vulpe, op.cit., p.57 şi
fig. 18/5; 19/2-3, 6; 36/8; 67/7; 70/3-4, 12.
; I.Ncstor et al., Şantierul Valea Jijiei, în SC1V, III, 1952, p.50-51 şi fig.7 (sus); S.MarincscuBîlcu. op.cit.,p.67 şi fig.52/9, 12-13, 15.
10 S.Marincscu-Bîlcu, op.cit., p. 174-176 şi fig.52/5, 14,16.
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11 R.Vulpe, op.cit., p.56 şi figl52j'l, 3-10; S.Marincscu-Bîlcu, op.cit., p. 175 şi fig.46/1; 48/11;
52/4, 11; l.Nestor et a l ., op.cit., p.49-51 şi fig.6.
12 I.Ncstor et al. .op.cit., p.51 şi fig.7; S.Marincscu-Bîlcu, op.cit., p.65 şi fig.46/2; 50/4.
13 S.Marincscu-Bîlcu, op.cit., p. 174-176, cu precizarea că la Trudeşti-Ghigocşti apar şi elemente
dc trecere către etapa a 111-a a culturii.
IJ Ibidem, p.73 şi fig.46/8a-b.
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Pe malul drept al Şiretului, în marginea de nord a satului Bursuceni, pe o
coastă mai înaltă unde în trecut funcţiona o lutârie, în zona obârşiei pârâului
Gârla, au fost semnalate fragmente ceramice Precucuteni III.
(N.Ursulescu, Recunoaşteri arheologice în comuna Vereşti (judelui Suceava),
în Suceava, VI-VII, 1979-1980, p.21,24 şi fig.1-2 şi 4/1).
4. IPOTEŞTI, com.Ipotcşti, pe teritoriul satului
Informaţie dr. Mircea Ignat.
(N.Ursulescu, Aşezările omeneşti de pe teritoriul Sucevei până în secolul al VIlea, în Suceava, III, 1973, p.50, nota 10).
5. M IHOVENI, com.Şcheia, "Cabla Morii"
Aşezarea, una din cele mai bogate din nordul Moldovei, este situată la
jumătatea distanţei dintre localităţile Şchcia şi Mihovcni, pe un fragment din
terasa dc dreapta a râului Suceava. Cercetările periegheticc şi săpăturile
arheologice întreprinse între 1971 şi 1975, reluate în 1981, au scos la lumină
numeroase fragmente ceramice Prccucutcni II final şi III. (N.Ursulescu,
M.Ignat, op.cit., p.319, punctul 10; N.Ursulescu, P.V.Batariuc, Cercetările
arheologice de la Mihoveni (Suceava)-1973, în Suceava, V, 1978, p.89, fig. I şi
3/2-20; M. Andronic, P.V. Batariuc, op.cit., p.12, punctul XXII. Informaţii
amabile dr. Paraschiva Victoria Batariuc, pentru care mulţumim şi pe această
cale.
6 . NEGOSTINA, com.Bălcăuţi
Pe malul stâng al pârâului Redec, în dreptul intersecţiei DN 2 cu drumul
comunal Negostina - Mănăstioara, fragmente ceramicc Precucuteni III.
(Materiale inedite, cercetare de teren Mugur Andronic, 1984).
7. PĂDURENI, sat în teritoriul suburban al oraşului Şiret, "în Ţamă"
Pe terasa inferioară a Şiretului, în spatţle primelor casc ale satului, pe dreapta
şoselei Grămcşti - Şiret, materiale precucuteniene care au fost încadrate de
către descoperitori în faza a IlI-a a culturii.
(N.Ursulescu, M. Andronic, FI.Ilău, Contribulii la cunoaşterea aşezărilor de pe
teritoriul Şiretului înainte de constituirea oraşului medieval, în Suceava, XIIIXIV, 1986-1987, p.92, punct XX).
8 . PLĂVĂLARI, com.Udcşti, "Dealul Popii"
Pe malul stâng al pârâului Siliştea, care se varsă în Şomuzul Mic, pe "Dealul
Popii", fragmente ceramice Prccucutcni II şi III.
Materiale inedite. Cercetări de suprafaţă prof. Mihai Camilar (1979) şi Bogdan
Niculică (1995, 1996, 1999).
9. PREUTEŞTI, com.Preutcşti, "Haltă"
Pe terasa joasă a Şomuzului Marc, în zona confluenţei cu pârâul Brana, este
menţionată ceramică datând din faza a 111-a a culturii.
(N.Ursulcscu, Şt.Manca, Evoluţia habitatului uman din bazinul Şomuzului
Mare în zona comunei Preuteşti, în Suceava, VIII, 1981, p. 173 şi fig. I;
N.Ursulescu, op.cit., în Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p.7I).
10. PREUTEŞTI.com.Preuteşti, "La Cetate"
în partea dc nord a satului Preuteşti, numită de localnici şi Mănăstioara, pe un
deal înalt situat la sud de confluenţa pâraielor Comâş şi Brana, s-au descoperit
fragmente ceramice Precucuteni III.

(V.Citirea, Preistoria. Via/a omului primitiv în vechiul ţinut al Sucevei (Baia
de azi), extras din revista Natura, nr.6-7-8, 1931, p.10; N.Ursulescu, M.Ignat,
op.cit., p.320, punctul 13 ; N.Ursulcscu, Şt.Manca, op.cit., p. 173 şi fig.l).
11. PROBOTA, com.Probota, "La Magazie"
Aşezarea se află la vest de sat, pe un interfluviu, Ia confluenţa pâraielor
Humărie şi Magazie, care dau naştere pârâului Probota. în mare parte, zona a
fost afcctată dc alunecări de teren. Fragmentele ceramice aparţin fazei II final
şi III.
(N.Ursulescu, M.Ignat, op.cit., p.320, punct 14a; N.Ursulescu, Contribuţii ta
cunoaşterea evoluţiei şi poziţiei cronologice a culturii Starcevo-Criş pe
teritoriul Moldovei, în Suceava, X, 1983, p.317, punct 114).
12. ROMÂNEŞTI, com.Grăniceşti, "Chetriş"
în imediata apropiere a staţiei dc benzină situată pe DN E 85, înaintea
bifurcaţici spre Rădăuţi şi Sirct, a fost identificată o locuire Prccucutcni III.
(Material inedit. Săpături prof. Ion Marcş, 1993-1994).
13. RUS-MĂNĂSTIOARA, com.Udcşti, "Podul Rusului" sau "Podul Popii"
Pc terasa inferioară de pe partea dreaptă a râului Suceava, într-o zonă mărginită
dc vechiul curs al Sucevei şi dc un mic pârâiaş, aflucnt al ci, săpăturile
arheologice întreprinse între 1967-1969, au pus în evidenţă o locuirc
precucuteniană, cu un strat dc cultură bine evidenţiat, gros dc circa 0,20-0,25
m. Pe baza inventarului locuinţei decopertatc şi a materialului din
strat,aşezarea a fost încadrată în faza a IlI-a a culturii Precucuteni.
(M.Ignat, Şantierul arheologic de la Rus-Mănăstioara. Cercetările din anii
1967şi 1969. în Suceava, III, 1973, p.227-237 şi fig. 1-5).
14. SF. ILIE, com Şcheia, "Silişte"
Aşezarea ocupă o porţiune însemnată din podul terasei de pe stânga pârâului
Şchcianca, situat la nord dc satul Sf.llie.în prezent, zona este putcmic afcctată
dc alunccări şi rupturi dc mal, pricinuite de regimul variabil al
pârâului.Materialele descoperite au fost încadrate în faza a IlI-a a culturii.
(I.Marcş, Sondajul arheologic de la Sf.Ilie-"SiUşte" (1991), în Suceava, XVIIXVIII-XIX, 1990-1991-1992, p.496).
15. SINĂUŢI, sat în teritoriul suburban al oraşului Sirct, "Ferma Sinăufi"
Pe partea stângă a şoselei Sirct - Mihăilcni, pc terasa joasă a vechiului curs al
Şiretului, pe o suprafaţă de aproximativ 300 x 400m est şi vest dc fermă, au
fost semnalate fragmente ceramice Precucuteni III.
(N.Ursulescu, M.Andronic, Fl.Hău, op.cit., p.8 6 , punctul II şi pl.II/1-5).
16. SOLCA, "Slatina Mare"
La nord de oraşul Solea, în Obcina Marc, în punctul numit de localnici "Slatina
Mare", fragmente ceramice Precucutcni, probabil faza III.
(I.Şandru, Contribulii geografico-economice asupra exploatării slatinelor în
Bucovina de sud, în SCŞ-Iaşi, III, 1-4, 1952, p.414 ; N .U rsulescuExploatarea
sării din saramură în neoliticul timpuriu, în lumina descoperirilor de la Solea
(jud. Suceava), în SC1VA, 28, 3, 1977, p.310-311).
17. SUCEAVA, cartierul Burdujeni, "Şieri"
în spatele fermei zootehnice, pe marginea mai înaltă a primei terase a râului
Suceava, a fost identificată o aşezare Precucutcni III.

10

11

Bogdan Niculică, M ugur A ndronic
(M. Andronic, P.V.Batariuc, op.cit., p.10, punct V).
18. SUCEAVA, cartierul Iţcani, "Ferma Agricolă"
Pc terasa înaltă de pc partea stângă a râului Succava, în spatele depoului CFR
Iţcani, pcricghezcle şi săpăturile arheologice întreprinse, au scos la lumină
fragmente ceramice Precucuteni III.
(Cercetări de suprafaţă: N.Ursulescu, I.Bojoi; D.Boghian, M.Ignat, B.NicuIică,
S.Ignătcscu; săpături I.Marcş, 1998).
19. SUCEAVA, oraş, "Şipot"
Locuirca precucutcniană se află pc terasa inferioară dc pc stânga pârâului
Cetăţii, în imediata apropiere a confluenţei cu pârâul Şipot. în prezent, accst
loc este puternic distrus din pricina lucrărilor de nivelare efectuate în vederea
ridicării unei baze sportive. Primele fragmente ceramice nco-eneolitice au fost
identificate dc către M. D. Matei. Ulterior şi D.Gh.Teodor semnalează, în
timpul săpăturilor arheologice, fragmente ceramice şi idoli fragmentari.
(M.D.Matei, Contribulii la cunoaşterea ceramicii slave ele la Suceava, în
SC1V, X, 1959, 2, p.409 şi nota 1; S. Marinescu-Bîlcu, op.cit., p. 167-168).
Din cele prezentate mai sus, rezultă că sunt cunoscutc, deocamdată, pc
teritoriul judeţului Succava, 19 situri prccucutcnicnc, majoritatea încadrate în ultima
fază a culturii. Doar ccle de la Rus - Mănăstioara15 şi Bosanci16 au beneficiat de
ccrcetări mai amănunţite şi au fost publicatc. Cele mai multe staţiuni păstrează, în linii
generale, poziţia aşezărilor din etapa anterioară, grupându-se, în stadiul actual al
ccrcetării, în partea dc răsărit a Podişului Succvci.
în ccca ce priveşte dcscopcririlc prccucutcnicnc dc la Baia, cele mai bune
analogii le regăsim, pe teritoriul judeţului Succava, în aşezarea de la Plăvălari - "Dealul
Popii", comuna Udeşti17, deşi, în privinţa acestcia din urmă, nu oxcludcm şi o apropiere
de materialele ceramice de la Trudeşti - Ghigocşti, carc prcccd faza Prccucutcni III.
Considerăm, aşadar, că viitoarele ccrcctări de la Baia - "în Muchie", vor aduce,
odată cu ncccsarc săpături mctodice, noi date despre aşezările Prccucutcni II din partea
de nord a Moldovei18, fiicând legătura cu staţiunile dc Ia Bcrnaşcvka (Republica
Ucraina) şi Florcşti (Republica Moldova)19.

O nouă aşezare precucuteniană

Une nouvelle habitation pre-cucutenienne au nord de la
Moldavie
Les recherches archdologiques effcctu£es sur le territoire du village
Baia (ddpartement de Suceava) nous ont permis d’idenlifier, dans l’endroit appeltS "In
Muchie", une nouvelle habitation prâ-cucutienne datant de la deuxiSme phase de celte
culture.
Les auteurs considerent que cette habitation appartient ă l’horizon
Izvoare II - Larga Jijia et partiellement â Trudeşti - Ghigocşti et prdsentc des relations
avcc Ies matcricls dâcouvcrts â Bamaşevka (Ukraine) et â Florcşti (Rdpublique de la
Moldavie).

15 M.Ignat, op.cit., p.227-237.
16 P.V.Batariuc, op.cit., p.33-43.
17
Materiale aflate în colccţiilc Muzeului Naţional al Bucovinei. Cercetare de suprafaţă prof.
Mihai Camilar, 1979 şi Bogdan Niculică, 1995, 1996, 1999.
S.Marincscu-Bîlcu, op.cit., fig. 1; R.Vulpe, Problemele neoliticului carpato-niprovian în lumina
săpăturilor de la Izvoare, în SC1V, VII, 1956, 1-2,
19 V.G.Zbcnovici, Rannij etap tripol'skoj kultury na teritorii Ukrainy, Kiev, 1989, p.84, fig.52/12 .4 ; p.138, tabelul 2; p.142, fig.82; p.181, fig.85.
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In Muchie

icoMicd,

Biserica
Atbâ

LEGENDA
tirnitâ <le localitate
urmele aşezării
p recucuteniene
1 : 25000

Fig. 1. A m plasarea aşezării dc la Baia - “//» M uchie".

Fig. 2. D escoperiri aparţinând culturii Precucuteni de pe teritoriul judeţului
Suceava (num erele corespund celor din corpus).

14

15

Bogdan N iculică, M ugur Andronic

B ogdan N iculică, M ugur Andronic

Fig. 3. Baia - “/« M u c h i e Unelte din gresie silicioasă (1,3,5-10) şi silex (2,4).

Fig. 4. Fragm ente ceram ice precucuteniene. 1,M ihoveni - “Cahla M o r if
B aia - “/« M uchie".
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C O M P L E X E D E L O C U IR E D IN S E C O L E L E V -V II
L A N O R D -E S T DE C A R P A Ţ I
MUGUR ANDRONIC
I. INTRODUCERE
în cadrul cercetării perioadei de formare a poporului român - interval
cronologic pe cât de important istoriei noastre naţionale încă pe atât de mult falsificat în
diverse medii istoriografice străine - studierea şi cunoaşterea vestigiilor aparţinând
secolelor V-X deţine fără îndoială un loc prioritar.
După cum se cunoaştc, cele mai numeroase complexe arheologice din aşezări
aparţin locuinţelor, cele care - ele însele - constituie fiecare în parte un ansamblu de
caracteristici constructive capabile să ne sprijine în anumite judecăţi de valoare, în
acelaşi timp ele oferindu-ne cadrul de zăcere în situ a celor mai multe dintre piesele de
inventar arheologic conservat dc care dispune aşezarea rcspcctivă.
Din păcate cercetarea pentru aceste secole a bogatei problematici legate de
cultura materială (deci şi dc cea a locuinţelor), în conexiune cu numeroasele aspecte dc
natură demografică, este departe de a fi mulţumitoare, una dintre principalele cauze
fiind faptul că nu s-a ajuns încă la o acumulare cantitativă cu totul deosebită de
descoperiri, deci dc informaţii.
în cazul temei care ne preocupă în judeţele Suceava, Botoşani şi Iaşi, dar şi pe
arealul est-carpatic din relativa apropiere a zonei noastre de studiu, trebuie să
menţionăm că dispunem de prea puţine aşezări cercetate în cea mai mare parte, capabile
dc a oferi imagini dc ansamblu şi concluzii sintetice. Ne referim, în primul rând, la deja
bine cunoscuta staţiune de la Botoşana1, la cea de la Dodeşti-Vaslui2, Lozna-Botoşani3
sau Todireşti-Suceava4.
Alte inconveniente în cercetarea propusă rezidă din faptul că deseori, din
motive obiective, unor locuinţe, mai ales celor de suprafaţă, mai apropiate de nivelul
'Dan Gh.Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpa/i in secolele V-VII e.n. Aşezarea de la
Botoşana - Suceava, Bucureşti, 1984.
2ldcm, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpati. Aşezările din secolele Vl-Xl de la
Dodeşti - Vaslui, Iaşi, 1984.
3Dan Gh.Teodor, l.Mitrca, Cercetări arheologice în aşezarea prefeudală de la Lozna-Dorohoi, în
ArliMold, IV, 1966, p.279-290; Dan Gh.Teodor, în MCA (A XlV-a sesiune anuală de rapoarte),
Tulcca, 1980, p.454-461: idem. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la LoznaStrăteni, jud. Botoşani, în MCA (A XVI-a sesiune anuală de rapoarte). Bucureşti, 1983, p.452455. La Lozna (punct "La Ocoale") s-au investigat 34 dc locuinţe din secolele VII-VIII, mare
parte din rezultate fiind încă inedite.
4Aşczare cercetată de autor, în anii 1988-1989, 1992, 1994-1995, totalizând 32 dc locuinţe şi un
atelier din secolele V-VI. Monografie în curs dc redactare; prezentări de rapoarte preliminare la
sesiunile nafionalc din anii 1989, 1990, 1993, 1995 şi 1996.
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vechi dc călcare a solului, nu li s-au putut bine stabili unele caracteristici constructive,
ca să nu inai insistăm asupra lacunclor de cunoaştere a secolului al V-lea.
Cu menţiunea că studiul nostru nu poate constitui, în mod obiectiv, decât ca o
etapă dc ccrcctare a realităţilor cc se subînţeleg din titlul său, treccm în continuare la
analiza complexă a principalelor informaţii edite sau inedite obţinute în aşezările care sau bucurat până acum dc eforturile arheologilor.

Aşa cum a sesizat iniţial Dan Gh. Teodor, locuinţcle dreptunghiulare aparţin în
totalitate nivelului secund de locuire7, unde ele coexistă cu ccle relativ pătrate,
1 .iractcristicc şi primului nivel (pl. IV). în acest context de habitat, existenţa lor o putem
interpreta doar ca o încercare a foştilor constructori dc îmbunătăţire a condiţiilor dc
locuire, prin extinderea spaţiului amenajat în acest sens.

II. PREZENTAREA STAŢIUNILOR*
1. BOTOŞANA (com. BOTOŞANA, jud. SUCEAVA)
în cadrul aşezării se disting două scrii dc locuinţe atribuite cclor două faze de
existenţă a habitatului: nouă din prima fază ( a doua jumătate a secolului al V-lea prima jumătate a celui următor) şi 22 din a doua jumătate a secolului al Vl-lca şi
primele decenii ale următorului.
La totalul de 31 de compicxc de locuire săpate, autorul mai adaugă cel puţin
încă zece care au fost distruse antropic cu diverse ocazii de-a lungul timpului.5
Pe baza observaţiilor la cele 31 dc locuinţe se pot face următoarele
consideraţii.6
A. Forme
1. Ca formă predomină locuinţe aproape pătrate (23 dc cazuri, în care includem
şi pc cclc prezentând ncrcgularităţi mai mari carc au generat trapeze). Suntem dc părere
că aceste deviaţii spre trapez, la săparea gropii locuinţei, au fost generate doar dc
stângăcie şi lipsa de interes de redare a unei forme cât mai apropiate patrulaterului cu
laturi egale. în accastă catcgoric dcci includem locuinţcle la care diferenţele de lungime
între laturi se manifestau aproape insesizabil pentru cel care începea să-şi construiască
locuinţa cu mijloacele rudimentare de atunci.
2. A doua formă distinctă a locuinţelor este cca apropiată unui dreptunghi (opt
cazuri), unde diferenţele dc lungimi de laturi sunt evidente variind între 0,50 şi 1,00 m.
în accstc situaţii considerăm că schimbarea formei locuinţei, prin mărirea a două laturi
ale sale a fost un fapt intenţionat. Şi aici există, din cauza accioraşi motive enunţate,
variaţii spre forme neregulate. între ccle opt locuinţc, şapte au dispunerea axei lungi EV, cu plasarea instalaţiei de încălzit pc colţul de N-E, una singură doar fiind dispusă în
teren cu axul lung (NV-SE). Menţionăm dc asemeni că între cclc opt se înscrie şi L20,
care a adăpostit şi activităţi meşteşugăreşti.

Ordinea de succcsiune a siturilor nu este alfabetică, dcoarece am considcrat utilă pentru
prezentarea generală şi de amănunt a problematicii, începerea cu aşezările cele mai bogate în
informaţii.
5 Dan Gh.Teodor, Civilizaţia romanică..., p.22.
6 Ibidem, p.22-48, pentru descrierea complexelor.
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B. Laturi
La aproape toate locuinţcle, laturile gropilor lor au fost săpate destul de drept.
Ceea cc este anormal însă, se leagă de cazurile - e drept rare - unde apar laturi curbate,
situaţii pc care le-am putea considera accidentale în totalitate, dacă nu ne-ar ridica
unele semne de întrebare dispunerea în linie frântă la mijloc a celor trei gropi de stâlpi
dc susţinere pc laturile arcuite a unor astfel de complexe (L6, L7 sau L^). în acest
context ne putem întreba dacă nu cumva tocmai anumite caracteristici de lungime,
grosime dar mai ales de curbură a trunchiurilor folosite drept bâmuială au putut
determina alegerea unui asemenea aliniament al stâlpilor, ştiut fiind şi faptul că Ia
Botoşana s-au folosit la construcţii, în urma analizelor specifice făcute pe eşantioane de
cărbune, nu numai brad şi stejar, dar şi arin şi plop, primele două specii deţinând
prioritatea.8
C. Colturile
Analiza situaţiei colţurilor locuinţelor, din ambele etape de vieţuire, nu poate
oferi informaţii în plus. Ele variază de la cele în unghi drept (rare) la mai mult sau mai
puţin rotunjite şi până la cazuri şi mai puţin întâlnite de unghi obtuz. La multe
complexe, diferenţele dintre colţurile aceleiaşi gropi sunt deosebit de mari, argument în
plus în sprijinul ideii că la săpare nu s-a acordat importanţă acestui clement constitutiv.
D. Dimensiuni
Faţă de observaţia autorului cercetării, conform căreia laturile locuinţelor de
prim nivel cronologic variază între 3 şi 4 metri, putem adăuga următoarele:
- din cele opt complexe, patru au dimensiunile laturilor foarte apropiate de 3,50
m (se parc dcci că acestea au şi dimensiunile agreate cel mai mult) cu diferenţe între
laturi de până la 10 cm ;9
- la acest tip dimensional adăugăm încă două complexe cu dimensiuni identice
(3,25x3,50 m), unde doar o coordonată este ceva mai mică, situaţie accidentală după
opinia noastră;
- ultimele două locuinţe constituie, fără îndoială, excepţii de la regulă
(3,00x3,00 m, rcspcctiv 4,00x4,10 m), situaţii care au ţinut dc o cauzalitate reală, legată
probabil direct de viitorul locatar (poziţie de familie şi eventual socială).
în ceea ce priveşte complexele Botoşana II, din cele opt de formă, evident,
dreptunghiulară, se constată faptul că, la şapte dintre ele laturile mari sunt aproape toate

7Ibidem, p.44.
slbidem, p.45.
9Lungimea o putem explica ipotetic prin măsurarea la momentul începerii construirii a patru paşi
de circa 85-90 cm fiecare.

21

M ugur A ndronic

C om plexele de locuire din secolele V-VII

dc 4,00 m, cciclaltc variind între 3,00 şi 3,50 metri. A opta se evidenţiază prin cclc mai
mari dimensiuni, de 4,50x3,50 m.
Din analiza comparativă a restului de 14 locuinţe, aproximativ pătrate, se pot
face unele aprecieri:
- şi în această etapă de habitat, laturile majorităţii gropilor oscilează în jurul
lungimii de 3,50 metri (opt cazuri):
- cclc mai mici locuinţe au laturile reduse cam un metru faţă de medic (deci în
jur de 2,50 metri - două situaţii), alte două fiind ceva mai spaţioase prin crcşterca
laturilor cu aproximativ jumătate de metru;
- restul dc două complexe reprezintă maxime: 3,60 x 3,70 m şi o excepţie cu
toate laturile peste patru metri (4,10 x 4,35).

I k uinţe, distnise antropic cu diverse ocazii, Dan Gh.Teodor opinează că şase ar fi putut
data din prima perioadă 12, situaţie în carc raportul de complexe între etape ar fi de 15 la
26.

E. Suprafaţa
Derivând din forma şi dimensiunile laturilor, suprafaţa locuinţelor primului
nivel cultural şi cronologic variază, depăşind constant 12.25 m2.
Pentru faza a doua, sesizăm, la cele de formă dreptunghiulară, o creştere
evidentă a spaţiului locuibil care ajunge la circa 13,00 m2, iar la cele relativ pătrate pentru cazurile majoritare - dc asemeni o mărire simţitoare spre acccaşi cifră
menţionată. Variaţia generală este cuprinsă, calculând extremele, între minima dc 5,86
m2 şi 17,83 m2.
F. Orientare
Urmărindu-se obţinerea dc cât mai multe avantaje dc la terenul amplasării,
ţinându-sc cont şi de panta naturală a suprafeţei de distribuire a locuinţelor, în aşezarea
dc la Botoşana, cea mai marc parte a acestora au fost orientate N-S, sau cu mici variaţii
spre NV-SV sau N-NE/S-SV. Variaţiile, destul de numeroase, dincolo de eventualitatea
unor cauze subiective, au putut fi produse, după părerea noastră şi ţinându-se cont de
unele înclinaţii secundare ale terenului de amplasare dar mai ales datorită direcţiilor de
N-E şi N-V cu care bat în timpul iernii, în zonă, anumiţi curenţi de aer polar sau
siberian10. Cazuri aparte se înregistrează la L* şi L9, dc altfel suprapuse şi la L|, care este
orientată E-V, în funcţie de intrarea clar identificată printr-o grupare dc prundiş şi
pietre, deşi poziţia instalaţiei de foc este identică ca la aproape toate locuinţcle.
G. Adâncime
Aşa cum a sesizat Dan Gh. Teodor, o diferenţiere se poate observa între
locuinţcle celor două perioade şi din acest punct de vedere, ccle din prima etapă fiind
mai adâncite". Şase din ccle nouă complexe ale primei perioade măsoară între 0,50 şi
1,00 m, de la nivelul iniţial de construcţie, cclc mai multe se încadrează între 60 şi 70
cm, în timp ce pentru următoarea, majoritatea (19 din 22) au fost amenajate la adâncimi
între 0,25 şi 0,35 m. Deci, în general, se detaşează o diferenţă vizibilă pc etape, de circa
0,35 m. Pc baza accstei observaţii de certă valoare analitică, din ccle, cel puţin zccc
l0M.Andronic, Evoluţia habitatului uman in bazinul hidrografic Solonef din paleolitic până la
sfârşitul secolului al XVlII-lea\ supliment VI Suceava, p. 21, sau în Suceava, XXU-XXIII, 19951996. p.21.
11Civilizafia romanică..., p.44.
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H. Intrarea
Problema intrării în locuinţe, în condiţiile sărăciei extreme a dovezilor
materiale şi a putinţei limitate dc observaţii stratigraficc în acest sens, ridică unele
semne dc întrebare. Ceea ce pare sigur, prin raţionament logic, este faptul că sătenii,
carc avuseseră suficientă grijă pentru alte detalii constructive (orientarea locuinţei,
căutarea unei pe cât posibile orizontalităţi a podelei, sau dispunerea constantă a vetrei
sau cuptorului în colţul dc nord sau N-E), vor fi avut grijă ca să elimine, prin
umcnajarca intrărilor, pericolul ca vânturile - mai ales cele reci şi purtătoare de
precipitaţii - să le bată direct în spaţiul de acces spre interiorul spaţiului locuit.
Pe de altă parte, există şi unele elemente pc carc ne putem baza în a intui latura
dc practicarc a intrării. Şi în cazul Botoşanci trebuie să luăm în consideraţie dispunerea
pantei terenului (aici, în general, N-S sau NV-SE), care, în plus, ducea în mod firesc şi
spre sursa de apă vitală aşezării, pârâul Botoşana (numit şi "Soloncţul Mic") sau, pentru
ccle mai vestice locuinţe, pârâul jgheaburi, afiuent al primului.
Un alt considerent principal de care trebuie să se ţină seama este plasarea vetrei
sau a cuptorului, care fiind situat într-un colţ, îngustează mult lungimea laturilor (dc
regulă dc nord şi de est) pc unde - teoretic, fără să se ţină cont de alte interese - s-ar fi
putut amenaja intrarea. Prin urmare, rezultă clar că trebuie să fim de acord cu supoziţiile
autorului cercctării dc la Botoşana, în privinţa dispunerii accstor amenajări de acces în
majoritate pe latura sudică sau, mai rar, vcstică (mai ales pentru locuinţele cele mai
vestice, mai apropiate de afluentul amintit al Botoşanci). Oricum, pentru L|, L6 sau L7,
din accst sector, observaţii precum existenţa unui pavaj exterior de prundiş, curbura
acccntuată a laturii vestice sau adâncimea mai mică spre acea parte, au putut fi, pentru
Dan Gh.Teodor, totalitatea argumentelor pentru plasarea intrării pc partea vcstică a
accstor complexe.
Din punct dc vedere material, uşile locuinţelor au fost fifcutc, în mod firesc, din
materiale uşoare, carc nu şi-au putut lăsa urme consistente, chiar incinerate, pentru
eventuale identificări arheologice. Adesea ele au putut fi făcute numai din pici dc
animale şi ţesături, acolo unde sistemul o ccrc2 , balamalele putând fi - după exemple
etnografice - din bucăţi dreptunghiulare dc piele groasă dc animale, doar dubită.
I. Pere(ii
Probleme constructive cu totul aparte apar în analiza modalităţilor de realizare a
pereţilor.
O primă constatare, credem semnificativă: din ccle zece cazuri unde sunt semnalate
urme evidente de bârne carbonizate, nouă aparţin primei etape de locuire. Să se explice
acest lucru prin faptul că în accastă etapă, locuinţcle dc regulă au fost amenajate mai
adânc, aşa cum s-a constatat, cu circa 35-40 cm ?

12Ibidem, p.2 2 .
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Unica locuinţă mai târzie (L 13), înscrisă în cclc zccc cazuri, a avut, pe podea,
urme destul dc modeste de lemn carbonizat. Dacă cca din apropierea gurii cuptorului
putea aparţine şi unei bucăţi de lemn (c drept destul dc marc) destinate focului, alte două
au o poziţionare cu totul aparte, perpendiculară pe lungimea peretelui din apropierea
căruia s-au descopcrit, indicând mai degrabă apartenenţa la amenajarea fostului
acoperiş. Iată dcci că şi această cxcepţie poate veni în confirmarea rcgulci.
în accastă prezentare dorim să subliniem că analiza modalităţilor de construcţie
a părţii lemnoase a locuinţelor depinde foarte mult dc modul de ardere a materialului
lemnos. Lipsa urmelor dc cărbuni provenind dc la stâlpi (masivi dc altfel) o cxplicăm
prin poziţia lor vcrticală, ci, fiind bine fixaţi în sol, arzând practic complet "Î11 picioare"
şi beneficiind deci de oxigen suficient pentru o ardore, în cclc din urmă, compictă, până
la cenuşă. Tot arse compict au fost, de regulă, şi grinzile şi icaţurilc constitutive ale
acoperişului, acestea fiind mai subţiri decât stâlpii şi bârnele pereţilor şi fiind
suspendate deasupra solului. în plus nu trebuie uitat faptul că partea cca mai inflamabilă
a bordeiului era tocmai acopcrişul dc la carc începea adesea focul, fiind dcci mai mult
timp pentru arderea sa completă.
în aceste circumstanţe considcrăm firesc că cca mai marc parte a urmelor dc
cărbuni dc pe podeaua inccndiată să aparţină în principal bârnelor pereţilor (sau aşaziselor "tălpi"), fie unora mai groase carc au ars mai greu, fie ultimului rând de bârne
din contact cu solul, care s-au aprins mai târziu, în ambele situaţii arzând mocnit,
înăbuşit, îngropate de restul materialului lemnos în flăcări, căzut dc deasupra.
Să analizăm în continuare resturile de cărbuni dcscopcriţi. în primul rând
remarcăm uneori prezenţa urmelor unor bârne transversale axate pc linia mediană a
suprafeţei bordeielor, în dreptul gropilor dc pc mijlocul laturilor orientate dc regulă N-S.
Accstca aparţin, în mod normal, bârnelor care constituiau coama acoperişului şi care se
sprijineau pe acele "furci", de pe mijlocul pereţilor amintiţi. Este cazul observaţiilor
clare dc la L 19, L30 sau L31. La L| sc distinge bârna dc coamă şi o gaură de par (?)
exterioară locuinţei (pl. III).
Alte resturi carbonizate, de mai mici dimensiuni, au provenit probabil de la
Icaţurilc acoperişurilor. Le putem sesiza prezenţa în cazul locuinţelor L,, Ln (?), L19i
L23 şi foarte evident la L31.
în sfârşit, celc mai multe vestigii dc accastă natură sunt poziţionate între
gropile de pari, aparţinând cu certitudine umpluturii pereţilor carc, în aceste situaţii, se
parc că erau realizaţi din fixarea între stâlpii ciopliţi lateral a segmentelor dc bârne
ascuţite în sccţiunc triunghiulară, cu vârful spre inima trunchiului, în carc sc introduce
bârnuiala.
Această tehnică de umplere a pereţilor este binecunoscută etnografic, fiind
folosită şi astăzi cu uncie perfecţionări în satele de munte.
Deoarece la Botoşana "nu s-au găsit reshiri de lipituri şi chirpici dc la pereţi"13,
considerăm că locuinţcle dc aici - cel puţin cclc din prima etapă dc vieţuire - nu au avut
pereţi lutuiţi. Chiar dacă în interior ci erau căptuşiţi cu pici şi blănuri, aşa cum
presupune Dan Gh.Teodor, suntem dc părere că o ctanşcizarc a bârnelor era strict
necesară, aceasta putând fi probabil realizată cu muşchi, abundent în pădurile carc

13Ibidem, p.45.
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înconjurau pe atunci aşezarea. Face excepţie dc la această constatare citată, doar L|,
ii mic s-au semnalat bucăţi de lipitură de la pereţi, unele purtând încă "urmele negative
ile loazbelor şi nuiclclor pe carc au fost lipite"14. în acest caz putem presupune că
Ulbelc au căptuşit pereţii doar pe înălţimea gropii locuinţci (aproximativ 0,40 m),
izolând tcnnic şi ferind mai bine dc umezeală, dc la suprafaţa de călcarc, pereţii fiind
idilizaţi doar din pari şi nuiele împletite.
în cazul amplasării stâlpilor locuinţei, s-au putut distinge doi de colţ şi unul
jHisibil. în exterior, aproape de mijlocul laturii estice. L, şi-a demonstrat specificul
ip.irtc şi prin şirul de lespezi masive dc gresie, puse pe cant de-a lungul pereţilor de est
■
; i nord, fireşte, tot pentru o mai bună izolare termică, fapt cc demonstrează încă o dată
că vânturile rcci de iarnă veneau, în principal, din aceste direcţii.
Totuşi, deoarece locuinţele din faza a doua de locuire “nu au fost incendiate”
mi putem şti dacă lutuirca pereţilor nu a fost folosită măcar pentru accastă etapă. Tot din
cauza acclciaşi realităţi, în lipsa urmelor masive dc lemn carbonizat, nu putem cunoaşte
mai multe detalii cu privire la structura complexelor din nivelul al doilea. în mod
normal însă şi acum pereţii s-au făcut din bârnuială, dar pentru că locuinţcle nu au fost
inccndiatc, lemnul a dispărut total prin putrezire. Astfel deci se poale explica lipsa
urmelor de cărbune masiv în nivelul secund de aici.
O
altă exccpţic, dar privind doar baza dc construcţie, este L9, aparţinând tot
primei etape dc vieţuire, unde lipsa gropilor dc pari şi existenţa unor urme consistente
de cărbune pe două laturi opuse a permis lui Dan Gh.Teodor să formuleze ipoteza că,
aici, ar fi fost vorba de tălpi.
în cadrul problemei pereţilor se includc şi cca a gropilor de la stâlpii de
susţinere.
Din analiza statistică a prezenţei lor, sesizăm că indiferent de etapă - ele sunt
prezente aproape la toate locuinţcle. Pentru Botoşana I, menţionăm că situaţii distincte:
L( (doar două pc colţuri şi una (?) exterioară), L> (pc mijlocul laturilor având doar două,
pe axa E-V, indicând, ca şi cărbunele masiv dc accastă axă a podelei, direcţionarea
bârnei de coamă a acoperişului), L25 (tot cu şase gropi, identic dispuse ca la precedenta)
şi - în sfârşit L23, L30 şi L31 cu câte opt ficcare, patru la colţuri şi patru pc mijlocul
laturilor (pl. III).
La complcxclc nivelului dc locuire secund, în afara situaţiilor "clasice" cu
stâlpi pe colţuri şi pe mijlocul laturilor (L2, L3, L«, L7, L | 8, L27, L28), la care mai
adăugăm, ca cxccpţii, pe cclc cu câte un stâlp lipsă (Ljs, L29) sau chiar cu două (L13), se
remarcă încă două tipuri principale de locuinţc:
1. locuinţe de formă dreptunghiulară (L 4, Lj şi L21) unde toate, indiferent de
orientare au avut câte şase stâlpi, patru pc colţuri şi două pc mijlocul laturilor lungi;
2 . locuinţe aproximativ pătrate, cu doar câteva gropi de pari, multe şi dispuse
aritmetic, ceea cc ne face să presupunem unele montări ulterioare de stâlpi cu rol de
consolidare. Aici sc remarcă L20.L 24 şi L26 cu câte o groapă pe mijlocul unui perete şi o
alta pe partea opusă, dar în exteriorul suprafeţei dc locuit, alte locuinţe având dispuse

>4lbidem, p.23.
15Ibidem, p.44.
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gropile, trei sau cinci la număr, cu totul întâmplător, ceea cc ar putea sugera mai
degrabă doar folosirea stâlpilor cu rol de întărire suplimentară a structurii locuinţei, care
nu fusese iniţial concepută cu astfel de stâlpi (L|0, Ln, Li2, Li6).
Analizând comparativ, pe cclc două faze, sistemul de construcţie al locuinţelor,
pornind de la forma lor şi dispunerea gropilor de stâlpi, constatăm, pc baza datelor avute
la dispoziţie, că între cele două etape dc locuire nu s-au operat modificări sesizabile.
Pentru prima fază, din nouă complexe, patru deţin tipul comun cu gropijie
colturi şi pe mijlocul laturilor, iar două, pc cel foarte apropiat, cu două gropi, lipsind pc
mijlocul a două laturi opuse (cclc dc N şi S). Excepţii sunt două locuinţe fără gropi şi
una doar cu câteva gropi de colţ şi dc mijloc. Prin urmare dominant este primul tip, cu
opt gropi, la carc asociem ca variantă pc cel cu şase gropi (patru plus doi, şase cazuri
din totalul de nouă).
La faza a doua (22 locuinţe), cclc mai multe cazuri (opt) aparţin tipului comun
cu opt gropi, la carc adăugăm încă trei cazuri cu câte şase . La ccle 11 locuinţe
totalizate aici, se mai pot asocia două, fiecare cu mai multe gropi de colţ sau mediane.
Prin urmare, din ccle 22 dc complexe din această fază, majoritatea aparţin aceluiaşi tip
comun cu şase până la opt gropi dc stâlpi. în această fază sc mai remarcă existenţa a
câteva locuinţc cu câte două gropi, una interioară şi una exterioară sau numai în
exterior, a căror sistem dc construcţie a necesitat ulterior intervenţii, reparaţii prin
adoptarea şi a unor stâlpi de susţinere, montaţi în exterior sau în interior, după
ncccsitate. Accastă supoziţie pare totuşi să nu se confirmc în cazurile celor trei locuinţe
(L 2o, L24 şi L;6) c u câte o groapă interioară şi una exterioară, dispuse median, complexe
grupate în sectorul de S-E al aşezării, la sud dc drumul judeţean, toate în relaţii de
vecinătate.
Locuinţa nr.22 este singura carc nu prezintă nici o groapă dc stâlp, din cauza
dimensiunilor sale deosebit de reduse (2,60 x 2,40 m). Construcţia fiind mai uşoară nu a
nccesitat nici consolidări ulterioare prin stâlpi interiori sau exteriori.
J. Podeaua
în privinţa amenajării nivelului dc călcare în locuinţc, la Botoşana, s-a
constatat că locuitorii dc aici l-au realizat simplu, prin bătătorirca pământului într-un
plan cât mai apropiat dc orizontală, ţinându-se cont dc existenţa înclinării naturale a
terenului.
O
excepţie dc la regulă face Lio, unde podeaua a fost amenajată special prin
suprapunerea câtorva straturi subţiri dc lut amestecat cu pleavă dc ccrcalc, rcalizânduse, pc alocuri, o grosime de până ia 6 cm. Podeaua s-a conservat pe o mare parte a
locuinţci, prezentând nuanţe evidente dc înroşirc sau înegrire cauzate, după opinia
descoperitorului, dc un incendiu puternic. L t0 ar putea face cxccpţie dc la restul
locuinţelor din faza secundă dc locuire, care - aşa cum s-a precizat - nu au fost
incendiate. Mai degrabă opinăm că podeaua, înaintea ridicării construcţiei, după lutuirc,
ar fi putut fi arsă pentru uscare şi durificare, ajungând să păstreze caracteristicile
menţionate.
✓
Lipsa a două gropi dc slâlpi ni sc parc aici logică, dacă scsfcfyi în toate cazurilc fomia
dreptunghiulară a coniplcxclor, ele fiind absente exact pe laturile mici, unde dcci bârnuiala ar fi
fost făcută dintr-un singur segment, de la un colţ la altul.
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Un caz unic îl prezintă şi L25 prin diferenţele mari de săpare ale gropii sale
(0,45m înspre latura de vest, 0,25m înspre latura de est, unde fusese amenajată probabil
o laviţă dc pământ cruţat). în plus podeaua sa, în zona centrală, aproximativ în faţa
cuptorului, prezintă o alveolare, făcută probabil - după opinia descoperitorului - tocmai
pentru folosirea mai lesnicioasă a laviţei.
O
altă caracteristică a locuinţelor de la Botoşana este absenţa, în perimetrul lor,
a gropilor de provizii. Un caz aparte este reprezentat de L9, care avea, spre colţul de
N-V, o groapă cilindrică în plan, adâncă dc 0,35 m, cu diametru de circa 0,65 m,
dimensiuni care fac greu plauzibilă provenienţa sa de la un stâlp de susţinere a
construcţiei. Pe fundul său s-a descoperit un strat de aproximativ 2 cm grosime de
cenuşă, care l-a determinat pe Dan Gh.Teodor să considere că în această groapă se
depozita cenuşa din vatră.
Alte două gropi, de dimensiuni apropiate cu cea prezentată, s-au descoperit în
L ||. Deşi ele au o poziţionare în strânsă corelaţie cu pereţii, una în colţul dc S-V, în
preajma unor pietre de dimensiuni modeste, iar cealaltă spre mijlocul laturii sudice (dar
cu jumătate din suprafaţă depăşind limita peretelui!), datorită diametrului lor de peste
jumătate dc metru, dar şi adâncimi neobişnuite pentru gropile de stâlpi, în ju r de 40 cm,
ridică multe semne dc întrebare în privinţa atribuirii - fie şi ipotetic - unor astfel de
stâlpi, cum s-a presupus.
K. Instalafiile de fo c (interioare)
în cadrul aşezării de la Botoşana, s-a observat că absolut toate complexele
ccrcetate, 31 la număr, au beneficiat, fiecare în parte, de câte o vatră cu margine înaltă
sau lespezi de gresie locală. Singura excepţie o face L 20, un atelier meşteşugăresc, unde
a fost descoperit un cuptor exterior, cu gura de alimentare însă pornind din locuinţă,
într-o conexiune semnificativă cu unele obiecte care se pot lega de prelucrarea
metalului17.
Din cauza stării destul de avansate de distrugere a instalaţiilor de foc, cauzate
în primul rând de intervenţii antropice survenite înainte sau după părăsirea (incendierea)
locuinţelor, de cele mai multe ori este dificil de a stabili cu precizie dacă multe dintre
aceste amenajări au avut, sigur, boltă, fiind deci vorba de un cuptor propriu-zis.
Dovadă peremtorie a acestor distrugeri este împrăştierea frecventă a pietrelor
care au aparţinut instalaţiei adesea până în partea centrală a locuinţelor (L4, L3, Lu, L»,
L24. L28, L » - spre a da cele mai edificatoare exemple).
Prin urmare, este practic imposibil - indiferent cât de atentă ar fi fost săparea
complexului - de a se face o statistică exactă asupra frecvenţei vetrelor sau cuptoarelor.
Luându-se astfel această marjă inevitabilă de risc interpretativ, în continuare vom
încerca să analizăm, în detaliu, cele mai importante caracteristici ale amenajărilor pentru
foc, din locuinţc.

l7Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică..., p.37.
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K|. Tipul amenajării
în clasificarea unei instalaţii ca vatră sau cuptor, autorul cercetării de aici s-a
bazat atât pe forma vestigiilor conservate, dar şi pc cantitatea de pietre descoperită,
bolovani sau lespezi. La accstca adăugăm şi prezenţa lespezilor de suprafeţe mai mari,
cu ajutorul cărora - ca şi în alte staţiuni dc epocă - se puteau realiza, mai lesnicios,
bolţile cuptoarelor.
Din totalul celor 31 dc locuinţe, în nouă cazuri, Dan Gh.Teodor aminteşte la
instalaţii de încălzit de resturi dc bolţi sau presupune prezenţa acestora. La acestea, mai
adăugăm existenţa certă - după opinia noastră - a încă două cuptoare, conform datelor
generale prezentate în monografic, alte 11 amenajări pentru foc putând fi, la origine,
cuptoare propriu-zisc. în fine, restul, de nouă locuinţe ar fi putut avea în dotare doar
vetre cu margine înaltă.
Prin urmare, în prima etapă cuptoarclc este posibil că au avut preponderenţă (4
cazuri certe, 2 incerte)*. în cca dc a doua etapă, situaţia sc repetă (8 cazuri certe şi 13
inccrte), vetrele deţinând acum două cazuri sigure şi şase incerte.

Alte vetre (nouă cazuri) sunt patrulatere, derivând direct de la forma pereţilor
(l it. L|,„ L 17 , L 2j sau L30). Vetrele au primit această formă datorită folosirii unor lespezi
.]< 1n.ti mari dimensiuni, puse pe cant, redând un contur asemănător literei "U".
în sfârşit, o singură vatră, cca aparţinând instalaţiei de foc a locuinţei cu
; umărul 12 , a avut un contur aproximativ circular.
Amenajarea suprafeţei de ardere s-a fâcut prin aşezarea unui singur strat de
lipitură, în cclc mai multe dintre cazuri, gros de circa 2 cm. Mai rar, s-au aplicat două
•Unturi de 3 -4 cm şi la L, trei lipituri, totalizând 4 cm. Suprafaţa vetrelor, în 11 cazuri
menţionate de către autorul cercetării, era albiată, acestea fiind amenajate direct pc
podea. Situaţii deosebite s-au înregistrat la LMşi L20, unde vetrele fuseseră realizate pc
im pat de lut galben, gros de 5-6 cm, dar şi la L3, a cărei instalaţie de foc fusese clădită
1 e un postament de lut galben, dreptunghiular (1,50 m x 1,25 m), gros de 15 cm.

K2. Amplasare
Ca amplasare în locuinţe, cele mai multe instalaţii dc încălzit, 18 la număr, au
fost realizate în dreptul colţului de N-E, pentru alte zece optându-se pentru cel de N-V.
Fireşte, s-a ajuns la această poziţionare datorită orientării generale a locuinţelor, care la
rândul lor, au ţinut cont de înclinarea naturală a pantei terenului, (dcci indirect şi direcţia
dc deplasare spre sursa de apă) şi, mai ales, dc direcţiile din carc veneau cclc mai reci
vânturi, pe timpul sezonului rece. Cel mai bun exemplu este deci cuptorul din Llt
construit cxact în colţul de N-E, format dc cei doi pereţi placaţi Ia bază cu lespezi mari
de gresie.
Kj. Formă şi amenajare vatră"
Aspectul vetrei ne poate da informaţii indirecte cu privire la forma generală a
amenajării pentru foc, fie dc tip cuptor, fie de tip "vatră". Cele mai multe vetre au forme
ovale, mai mult sau mai puţin simetrice, în corespondenţă dcci cu modul dc alcătuire,
prin clădire, al pietrelor constitutive. Dcci corpul cuptoarelor sau vetrele, avea formă
apropiată unui oval, mai precis a unei potcoave, prin practicarea gurii de alimentare,
întotdeauna deschisă spre interiorul locuinţei.
Sc poate pune întrebarea dc cc vetrele iau, în accastă perioadă, forme ovale,
faţă dc cclc aproximativ circulare, devenite comune, de-a lungul mileniilor. La accastă
problemă considerăm posibilă asocicrca constructivă a celor două tipuri de amenajări,
carc a dus la "copierca" şi pentru vetre a formei cuptoarelor, devenite, dc altfel, tipuri
mai elaborate, aceasta în situaţia în carc - pentru înmagazinarea a cât mai multă căldură
pe timpul nopţii - şi vetrele beneficiau dc pereţi masivi şi înalţi din bolovani de râu şi
eventual din gresii.

Nu trebuie să eliminăm posibilitatea ca o parte din pietre, mai ales cclc mari, să fi fost luate spre
rcfolosire în locuinţcle din etapa următoare dc habitat. în aceste cazuri, observaţiile arheologului
pjcacă dc Ia acest handicap real.
Aici cu sens de suprafaţă pe carc are Ioc arderea lemnului dc foc.
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K4. Elemente de tehnică constructivă
Pentru construirea amenajărilor dc foc s-au folosit pietre aflate Ia îndemână,
plăci dc gresie şi bolovani rulaţi din albia pâraielor Botoşana şi Jgheaburi. Plăcile
ofereau avantajul suprafeţelor lor plane dar şi a mărimilor lor deosebite. Din analiza
tuturor datelor prezentate de autorul cercetării, rezultă că, ccl puţin, în cinci cazuri,
vechii constructori au folosit, puse pe cant, lespezi de gresie, în general de mari
dimensiuni, la exteriorul instalaţiei (L9), dar mai ales în interior, ca pereţi ai camerei dc
ardere (L2, L |J( L26). La alte locuinţc, unele plăci de mari dimensiuni, împrăştiate în
jurul instalaţiei pentru foc, au putut fi, iniţial, fixate pc cant, ca parte componentă a
pereţilor. Cclc mai multe dintre acestea, totuşi, considerăm că fScuscră parte din
marginea superioară a pereţilor sau, mai ales, din bolta cuptorului (Lp).
O
altă problemă demnă de subliniat este prezenţa lutului galben, ca liant al
pietrelor la unele astfel de amenajări (Li, L 10, L 12, L 16, L29, L30, L31)- Exemplele sunt, în
minoritate absolută faţă de regula majoritară a lipsei lutului galben, chiar şi în cazurile
locuinţelor citate - în mare majoritate în mod cert cuptoare - considcrăm că, totuşi, bolta
nu era lutuită, supoziţia bazându-sc pc două argumente:
1. pentru o ardere intensă a focului era ncccsară realizarea unui circuit al
aerului (existent firesc şi azi la orice cuptor sau sobă), fumul rezultat nefiind indicat să
iasă tot pe gura de alimentare cu lemn. în situaţia în care, până acum, cu doar câteva
excepţii, nu s-au descoperit la cuptoarele de epocă găuri sau hogeaguri amenajate în sau
din corpul cuptorului , rămâne ca logica să ne demonstreze că emanaţiile arderii se
evacuau printre pietrele şi lespezile care constituiau partea superioară a pereţilor şi
bolţii.
2. până în prezent nu s-au descoperit bucăţi de lut putcmic arse, purtând ca
amprente forma pietrelor sau a îmbinărilor lor carc constituiau astfel de bolţi de
cuptoare.
Gura instalaţiilor de încălzire nu a prezentat elemente cu totul deosebite. La 21
dc locuinţe ca era orientată, cu mici variaţii, spre sud, la cinci spre S-E, la patru spre SV, la Lj i spre vest şi la L |7 spre est. Amenajările de foc, deci, de regulă, îşi aveau gura
l80 cxcepţic, în arealul vizat de studiu, este cuptorul de la Dolheştii Mari, de tip bicameral, unic
până acum în România (cf. M. Andronic, Aşezarea din secolele VI-VI de la Dolheştii Mari, în
MemAntiq, XX, 1995, p. 135.)
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dc alimentare cu lemn în dirccţia intrării în locuinţă. în cazul complexului L |lt care
prezintă, pe latura sudică, o situaţie deosebită prin trei gropi (una exterioară şi două
deosebit de mari, dintre carc una depăşind cu jumătate din suprafaţa sa latura amintită),
considerăm că, intrarea se făcea tot dinspre vest. Singura cxccpţic este cuptorul dc la
Dolheştii Mari, tot pc latura sudică, despre care se va vorbi mai târziu.
în fine, ca element anex cuptorului din Lj, se cuvine a fi menţionată înşiruirea
unor gropi mici de ţăruşi, dispuse în faţa amenajării dc foc, care - după părerea
descoperitorului - ar fi putut aparţine unei gardine menită să împiedice răspândirea
jarului şi cenuşii, supoziţie mai greu de susţinut în cazul cclor două gropi dispuse lateral
de cuptorul locuinţei 16.

C. Orientare*
Din cele zece locuinţe aflate în plan central şi spre limita sudică a aşezării, şase
fiind amplasate pe acelaşi aliniament în pantă(l) - au avut probabil intrările identice.
Dcci, L 13, Lj.j, L 15, L |6, L 17 şi L j8 erau orientate N-NV/S-SE. Restul de patru, L |, Lg, L i0
şi Lh (ultimele trei pe aceiaşi aliniament!), au fost orientate NV-SE.
Deoarece L 25, L29 şi L31 (ultima în sectorul B de săpătură), s-au construit pe
terasa Pietroaei, unde terenul cade în pantă spre S-V, ţinând cont şi de orientarea certă a
unor locuinţe aparţinând celei de-a doua etape de locuire (L4, L19, L30, L32), considerăm
că poziţionarea lor era diferită, cu unele variaţii, NE-SV.

2. TODIREŞTI (com. TODIREŞTI, jud. SUCEAVA)
Săpăturile arheologice sistematice, efectuate în punctul La Nuci, în anii 19881989, 1992, 1994-1995, au dus, până în prezent, la dezvelirea urmelor a
32 de locuinţc, databilc în secolele V-VI19. Dintre accstca, 13 locuinţc se plasează într-o
primă etapă dc locuirc dc secol V (aspect tardiv Sântana dc Mureş), restul aparţinând
secolului următor.
în continuare, vom analiza sintetic locuinjcle primului nivel de locuire (L t, L9,

L|0. L||, L|3, L|4, L|5, L|6, L|7, Lig, L;;, L29 ŞÎ L31) .
A. Formă
în majoritatea zdrobitoare a complexelor predomină forma pătrată, cu laturi
aproape egale, cu diferenţe de câţiva centimetri, (5 cazuri), sau de numai 10-15 cm (5
cazuri) - cf. pl. V, 1-2. în restul situaţiilor (trei la număr), gropile au forme rectangulare,
diferenţele laturilor perpendiculare oscilând între 30 şi 60 cm.
La absolut toate gropile, colţurile sunt rotunjite, laturile neprezentând arcuiri
deosebite.
B. Dimensiuni
Media lungimii laturilor este de 3,28 x 3,25 m. Cinci cazuri variază în jurul
valorii dc 3,50 m; trei peste accastă dimensiune, două au exact 3 m şi ultimele trei
măsoară sub trei metri. Cea mai mare locuinţă, Lh are laturile de 4,40 x 3,75 m, iar cea
mai mică, Lig, de 2,45 x 2,15 m.
'

l9Cercetările sunt inedite, ele fiind doar prezentate specialiştilor la sesiunile anuale dc rapoarte
din anii care au urmat campaniilor rcspectivc. în privinţa datărilor, ele sc bazează exclusiv pc
ccramică, aşezarea fiind deosebit de săracă din punct de vedere al inventarului dc altă natură. Din
accastă cauză obiectivă, unele cercetări viitoare vor mai putea aduce unele eventuale rectificări
cronologicc.
*°Lipsa instalaţiilor de foc ne face să nu cxcludcm total posibilitatea ca unele dintre accstc
complexe să fi fost simple anexe.
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D. Adâncimea
Menţionăm că nivelul antic de călcare la Todircşti sc găseşte la circa 0,40 m
faţă dc nivelul actual dc călcare. Lj6, care era şi foarte mică ca suprafaţă (2,50 x 2,50 m
• poate totuşi o simplă anexă a lui L15?), a fost amenajată doar la
-0,40 m, deci direct pc sol. Chiar dacă alte complexe au adâncimi ceva mai mari, le
considerăm tot locuinţe de suprafaţă, deoarece prin încercarea de redare a orizontalităţii
podelei, constructorul s-a adâncit suplimentar în panta naturală a terenului, câţiva zeci
dc centimetri. în plus, prin aceasta, se putea mai bine îngropa baza pereţilor, fixându-i şi
ferindu-i, mai bine, dc apa torenţială a precipitaţiilor. Alte şapte complexe au adâncimi
între 45 şi 60 cm, cota cea mai mare, fiind fireşte, pe partea mai înaltă a terenului. în
sfârşit, ultimele cinci cazuri variază cu adâncimi de 65/70cm. Prin urmare, le
considerăm pc toate, locuinţe de suprafaţă, chiar dacă la cele cinci amintite la sfârşit,
podeaua se plasa Ia adâncimea de 20/25cm faţă de exterior.
E. Intrările
în funcţie de datele menţionate deja, majoritatea locuinţelor se pare că aveau
amenajat accesul spre S-SE, în direcţia luncii râului Soloneţ. Cele de pe terasa pârâului
Pietroasa, îl aveau probabil spre S-V. De fapt, la aceste adâncimi superficiale, în situaţia
în care intrările nu au beneficiat de amenajări speciale (trepte, pavaje dc piatră...), este
practic aproape imposibil de a fi surprinse în mod clar.
F. Pereţii
în situaţia lipsei urmelor masive de cărbuni dc pe podele, provenind de la bârne
şi a prezenţei, în general, a unei cantităţi remarcabile dc chirpic - purtând chiar
amprentări de nuiele - considerăm că pereţii fuseseră construiţi, în principal, din nuiele
împletite şi lutuite. Cazul notabil, în acest sens, este aglomerarea de chirpic de la Lj,
groasă de aproximativ 25 cm, în carc s-a descoperit un fragment masiv, de unde s-a
putut estima că grosimea iniţială a peretelui, făţuit pe ambele părţi, era de 6-7 cm.

‘ Deoarccc aşezarea avea ieşire la două ape curgătoare (râul Soloneţ spre S-E şi afluentul său
Pietroasa, spre S-V), terenul cădea în pantă atât spre S-E, cât şi spre S-V, dar şi pentru că
vestigiile locuinţelor nu au avut - sau păstrat - amenajări pentru foc, în complexele din această
etapă, intrările ca şi orientarea locuinţelor nu pot fi decât ipotetice.

31

M ugur Andronic

C om plexele de locuire din secolele V-VII

G. Instala/iile de fo c
Acest aspect, de importanţă aparte, ridică multe probleme. La prima vedere,
paradoxal, în cclc 13 locuinţe nu a fost descoperită, în mod cert, nici o amenajare pentru
foc! în aşezare s-au identificat până acum doar o vatră exterioară (poate aparţinea de L9)
şi o alta cu lespezi mari puse pe cant (cuptor?), plasată însă între trei locuinţe de secol
VI (L|9, L20 şi L^i). în mod absolut logic trebuie să acceptăm că totuşi, măcar o parte din
locuinţe au avut simple vetre, amenajări de foc care lasă mai puţine urme, în cazul
distrugerii lor antropice. De altfel, la L ^ şi posibil la L16, în colţurile nordice au apărut
anumite grupări de pietre, unele cu urme dc arsură.
în situaţia construirii locuinţelor din cea de a doua etapă dc vieţuire,
considerăm că majoritatea pietrelor din locuinţele vechi, deja incendiate, au fost luate
spre rcfolosire, ca şi unele obiecte din lut, piatră sau metal, carc nu fuseseră distruse de
foc. De altfel, L 15, L |6 şi L|g au fost deranjate ulterior părăsirii lor, prin practicarea unor
gropi, adânci până la 1 m, care, parţial, au străpuns perimetrul lor.
în sfârşit, mai trebuie avut în vedere că temperaturile dc ardere la vetrele
deschise, faţă de cuptoare, trebuie să fi fost mai mici, grosimea nivelurilor de ardere ale
suprafeţei de foc, duritatea şi schimbările de culoare fiind deci mai modeste21.
Este posibilă, dc asemeni şi folosirea, pentru vetre, a unui strat de lespezi de
piatră, care - o dată dczafcctat - nu a mai lăsat pe podea urme evidente de ardere. Astfel
putând sta lucrurile, trebuie să acceptăm ideea că, iniţial, măcar o parte din locuinţe
fuseseră dotate cu vetre, plasate undeva în partea de N sau N-E a lor.

. ciitimetri. Restul de patru locuinţe au formă - considerăm - intenţionat dreptunghiulară,
i u diferenţe de la 0,40 m la lm. Colţurile sunt rotunjite în toate cazurile.

H. Date despre podea
Nu s-au dcscopcrit gropi de stâlpi sau urme masive de cărbune, provenind dc la
bârne. Podelele n-au fost amenajate în mod special. în general au fost dispuse în plan
aproape orizontal.

LOCUINŢELE DE SECOL VI
în număr de 19, ele se grupează majoritar în sectorul A ("La Nuci"), patru fiind
descoperite în sectorul B, aflat Ia aproximativ 300 m N-V de primul. Dacă mai adăugăm
încă una, observabilă cândva în ruptura terenului de "La Nuci”, prin prezenţa unei
cantităţi considerabile de pietre, dc Ia cuptorul său, până acum avem atestată existenţa a
2 0 de astfel de complexe.
A. Formă
în majoritatea zdrobitoare, domină forma pătrată (cinci cazuri) sau aproape
pătrată (zece cazuri), cu diferenţe nesemnificative între laturi, de până la 25 de

2lLa Todireşti, pământul de nuanţe închise coboară pe adâncimi mari, ceea ce face dificile multe
din observaţiile stratigraficc sau dc delimitări diverse. în plus şi tulburările stratigrafice, în speţă,
urmele coridoarelor dc animale, mai ales la adâncimi mai mici, sunt deosebit dc dense, pc ele
“coborând” pământ mai închis Ia culoare, chirpic, cărbune, ceramică, etc., ccca ce îngreunează
mult observaţiile de săpătură.
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B. Dimensiuni
Ccle mai multe laturi variază în jurul mărimii de peste 3,50 m. Media lungimii
laturilor este de 3,93 x 3,60 m (deci o suprafaţă dc circa 14,16 m2). Pentru locuinţele
majoritare, pătrate sau aproape pătrate, media laturilor este dc 3,85 x 3,57 (suprafaţa dc
I '.74 m2). Cea mai mică locuinţă a fost L4 (2,80 x 2,65, adică 7,42 m2), iar cea mai
spaţioasă, L27 (4,50 x 4,25, 19,12 m2). Laturile sunt drepte, fără arcuiri pronunţate.
C. Orientarea
Comportă unele riscuri de eroare (ca exemplu dăm pe L6, plasată pe colţul
platoului aşezării cu acces Icsnicios spre ambele surse de apă, la care intrarea a putut fi
practicată fie pe latura de sud-est, fie pe cea de sud-vest.
Pentru sectorul "La Nuci", unde avem un total de 15 cazuri, cele mai multe
locuinţe au fost orientate NV-SE (zece, incluzând aici şi trei cu devieri spre N-NV/SSli). în rest, trei au avut poziţionare NE-SV (două cazuri incerte, putând fi şi NV-SE) şi
două N-S (una incertă putând fi şi E-V).
Pe terasa pârâului Pietroasa situaţia este mult mai simplă: la cele patru locuinţc
orientarea oscilează pe axa N-S.
D. Adâncimea
Profunzimea medie a celor 19 locuinţe este de circa 0,74 m faţă de nivelul
actual dc călcare (circa 35-40 cm faţă de ccl iniţial).
în cadrul lor se disting opt complexe pe care nu greşim dacă le socotim
locuinţe de suprafaţă (adâncimea actuală până la 60 cm, respectiv cca veche de 20-25
cm). Se remarcă că aproape toate locuinţele din sectorul "La Nuci" (Lj, L5, L*, L23, Lj4)
sunt în relaţie dc vccinătate.
O
altă categorie o numim locuinţe de adâncime medie, la trei cazuri, variind
între 65 şi 80 cm, de acum părându-ni-se că intenţia de adâncirc - dincolo de amenajarea
aproximativ orizontală a podelei - este certă.
în sfârşit, şapte cazuri cu adâncimi peste 85 cm, până la 115 cm (deci între 50
cm şi 80 cm la momentul construcţiei). Acestea, după opinia noastră, pot fi considerate
bordeie.
E. Intrările
Ca şi în cazul primului nivel de locuire, accesul în locuinţe se făcea în funcţie
de acelcaşi principii (pantă teren, direcţia curenţilor de aer şi de propagare a luminii
solare, poziţia amenajării pentru foc).
în primul sector cercetat, cele mai multe intrări deci, fuseseră practicate pe
laturile de S-E. Excepţie pot face unele complexe care, din cauza poziţiei lor pe platou
şi a dispunerii instalaţiilor pentru foc, au avut orientate intrările spre V sau S-V (L,, L6,
L j9, L22, L 26 sau L27). în sectorul B, mult mai sigur, locuinţele (patru la număr) aveau
accesul spre sud.
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F. Pereţii
Lăsând la o parte frecventele bucăţi de chirpic, prezente în cantităţi variabile în
cazul fiecărei locuinţe, datorate în chip logic nu numai lutuirii pereţilor, dar şi modului
şi intensităţii de ardere a acesteia, din analiza formei lor nu s-a putut stabili, cu
siguranţă, modul de realizare a pereţilor. Cantităţi mai mari dc chirpic s-au observat atât
la locuinţele dc adâncimi medii cât şi la bordeie.
In cazul lui L|9, L21 şi, probabil, în cazul lui L27 (bordeie cu adâncimi între 0,80
şi 1,15 m), s-a putut sesiza existenţa unor bârne poziţionate de-a lungul pereţilor
gropilor.

K-Intiv oval (pentru vatra cu margine înaltă, în formă de potcoavă), fie unul rectangular
(pentru vetrele dreptunghiulare).
în sfârşit, cuptoarele deţin o uşoară întâietate ca frecvenţă (din cclc 19 locuinţe,
din cca de a doua etapă de locuire, în zece dintre ele au fost amenajate cuptoare, la care
ndăugăm, ca probabilitate şi cazul lui L27).
Ca variante principale se disting cea a cuptorului rectangular, de dimensiuni
mai mici, realizat sumar, în principal, din lespezi puse pc cant şi boltă numai din câteva
lespezi de mărimi mai mari (L2, Lj - pl. VI, 3), dar mai ales cea a celui masiv, inclusiv
cu înălţimea mai mare, uneori, cu peretele din spatele vetrei de grosime sporită,
instalaţie unde s-au folosit, cu precădere, pietre de râu şi lespezi de mici dimensiuni
(L|9, La,, L26). în mod firesc şi la cuptoare, forma vetrelor derivă din forma generală a
(■menajării, suprafeţele de ardere căpătând, dc regulă, contururi rectangulare.
La toate instalaţiile dc foc de la Todireşti, nu s-a observat existenţa vreunui
strat dc lut spccial depus pc suprafaţa de ardere, accasta făcându-se direct pe podea.

G. Instalaţiile de fo c
O
caracteristică a tuturor locuinţelor este prezenţa, cel puţin, a unei instalaţii
pentru foc, vatră sau cuptor. Din totalul locuinţelor, 12 (sau chiar 13 cu L27) au
beneficiat de cuptor.
Apropierea dc albia pârâului Pietroasa, carc şi astăzi abundă în lespezi dc roci
nisipoase, dar şi avantajele cuptorului, l-au făcut dc preferat vctrelor. Acestea, la rândul
lor sunt vetre simple, circular-ovale, sau vetre cu pereţii înalţi (pl. VI, 4). Primele (patru
sau cinci exemplare) au fost folosite în locuinţc cu adâncimea medic de circa 56 cm
(nivel actual). U a avut două astfel dc vetre (pl. VI, 2). L2 a avut vatră simplă şi cuptor
(pl. VI, 1). Tipul secund (patru sau cinci exemplare) s-a folosit la complexe cu o
adâncime medie de circa 61 cm (nivel actual). L24 a bcneficiat dc două astfel de vetre
(nu ştim dacă au fost folosite concomitent, locuinţa mai prezentând urmele dc la o
suprafaţă de lut ars, în colţul vestic - pl. VII, 3). în sfârşit, cuptoarele propriu-zise s-au
identificat - notabil - în complexe cu adâncimea medie de peste 85 cm, în general
bordeie.
Gj. Sistemul de construcţie (numai pentru locuinţele de secol VI)
Având la dispoziţie piatră din abundenţă procurată din albia pârâului Pietroasa,
locuitorii aşezării au dotat locuinţcle lor cu amenajări pentni foc realizate din cantităţi
mari de bolovani şi lespezi.
în cazul vctrelor se constată fie varianta vetrelor simple, - relativ circulare suprafaţa de ardere fiind înconjurată pcrimetral dc un număr restrâns de pietre, de regulă
lespezi (L 2, L* - cu două vetre, L30), fie cea mai frecventă a vetrei cu margine, mai mult
sau mai puţin înaltă, unde cel mai frecvent au fost folosiţi bolovanii (L3, L20, L ^ - cu
două vetre - cf. pl. V, 3). Forma acesteia din urmă este fie cea dc potcoavă (Lj), atunci
când se folosesc pietre de mici dimensiuni, fie cea apropiată unui dreptunghi (L20, L2.i),
când baza de construcţie este realizată cu lespezi şi pietre mari şi foarte mari, multe,
puse pe cant, forma şi sistemul fiind comune cu cel al cuptoarelor, diferenţele constând
în lipsa bolţii şi deci, implicit, şi a unei cantităţi considerabile mai mari dc piatră.
G2. Vetrele instalaţiilor
La rândul lor, suprafeţele de ardere au rezultat după forma perimetrului
instalaţiei. în cazul vetrelor simple, suprafaţa carc a păstrat urmele vizibile ale
contactului cu focul (densitate şi culoare aparte pe mai mulţi ccntrimetri în profunzime),
are forme relativ circulare. în cealaltă situaţie, vatra propriu-zisă a prins fie un contur
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Gj. Orientare
în ceea ce priveşte orientarea gurii vetrelor cu margine înaltă şi a cuptoarelor,
aceasta a derivat din modul de amplasare în spaţiul locuibil al accstor amenajări. în
sectorul principal investigat ("La Nuci"), din 15 locuinţc din secolul VI, 14 au avut în
dotare vetre cu margine înaltă sau cuptoare (cxccpţie făcând L g c u două vetre simple).
Dintre acestea, opt locuinţc au avut instalaţiile de foc amplasate în zona colţului de nord
sau N-E, cu gura dc alimentare spre sud sau S-E. La restul dc şase complexe,
amenajările respective erau situate spre colţurile estice, gura lor fiind orientată, de
regulă, spre S-V.
Dintre cele palru locuinţe identificate în sectorul B, aparţinând aceleiaşi etape
de locuire, numai L32 nu a prezentat urme evidente de la o instalaţie dc foc. Restul au
avut vetre (Ljo ş i , poate Lw) sau cuptor (L33), amplasate în colţurile dc N-V sau N-E şi
cu orientarea gurilor de alimentare spre sud.
H. Realizarea pereţilor
în privinţa realizării pereţilor nu deţinem date suficient de numeroase. Totuşi se
pot facc unele observaţii concrete. Din cele 19 locuinţc ccrcctatc, doar două au prezentat
resturi evidente dc cărbuni provenind de la bârne. Chiar dacă la L 19 şi la L2i aceste
resturi nu apar pcrimetral peste tot, considerăm, în mod logic, că toţi pereţii acestor
complcxe fuseseră realizaţi din lemn masiv (pl. V, 4). Nu putem includc, în mod cert,
aici, şi pe L 3 carc a avut, pe podea, urme mai consistente de cărbune, dcoarece acestea
proveneau, după poziţia dc zaccre pe podea, probabil, dc la o grindă prăbuşită.
Lipsa bucăţilor de chirpic cu urme de bârne, întregi sau despicate, ne duce la
părerea că, aceşti pereţi erau lutuiţi precum cei din nuiele împlclite.
Prezenţa gropilor dc stâlpi la L ,9 şi L^, pe latura nordică, mai adâncită* se
asociază, în chip logic cu cca a urmelor de bârne. Acestea sc puteau îmbina, la colţuri "
‘Este posibil, totuşi, ca pc colţurile sudice, mai puţin adâncite, din cauza frecventelor
deranjamente stratigrafice, constând în coridoare şi cavităţi create dc animale, dc-a lungul sutelor
de ani, să nu sc fi putut observa gropile dc stâlpi sau stâlpii respectivi să nu fi fost adânciţi sub
nivelul podelei, sau doar superficial.
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în cheotori ", modalitate folosită şi acum la caselc de la munte (aşa cum ar fi putut fi pc
colţurile unde lipsesc gropile de stâlpi), sau - acolo unde prezenţa stâlpilor este sigură prin ascuţirea capctelor lor şi fixarea Intr-un canal longitudinal cioplit pe corpul
stâlpului, tehnică atestată etnografic şi aflată, încă, în uz. Accastă metodă de îmbinare,
considerăm că a fost folosită, în mod ccrt, la L 19, datorită prezenţei, pc axul locuinţei, a
trei puncte de sprijin pentru stâlpi, identificaţi prin lespezi dc piatră care le asigurau o
mai bună poziţionare, peretele de N-V având, la mijloc, între segmentele de bârnă
identificate prin resturile de cărbuni, un stâlp suplimentar (pl. VIII).
Alte gropi dc pari au apărut la L7, caz unde apare dublată groapa colţului nordic
(probabil reparaţie ulterioară) şi unde două laturi au gropi pc mijloc, cât şi la L33 (din
păcate conservată în proporţie doar de circa 30%), unica latură delimitată integral
având, la capete şi pc mijloc, câte o astfel de groapă (pl. VII, 2). în nici un caz nu s-au
observat resturi dc bâme carbonizate. în sfârşit, menţionăm şi o posibilă groapă de stâlp
pe latura sudică a locuinţei de suprafaţă, L24, adâncită doar cu 5 cm sub nivelul podelei.
A doua categoric, mai numeroasă, este cea a locuinţelor ale căror pereţi s-au
realizat, tradiţional, din crengi lutuitc. Fireşte, în funcţie dc intensitatea focului care lc-a
distrus, a rezultat, mai mult sau mai puţin chirpic. Dc ccle mai multe ori, la Todireşti,
bulgării dc chirpic nu au păstrat urmele materialului lemnos pe care a fost fixat iniţial
lutul; fapt explicat prin direcţia dc pătrundere a temperaturilor înalte, dc la exteriorul
peretelui spre mijlocul său, care - nearzând la temperaturi suficient dc ridicate - de-a
lungul timpului, s-a dezagregat, nclăsând nimic vizibil. Totuşi, s-au dcscopcrit şi bucăţi
de chirpic, ars mai intens, care au conservat amprente de crengi, de grosimea unui deget
sau chiar mai mult dc atât, dispuse paralel la distanţe de aproximativ 2 cm.
Suprafaţa peretelui era netezită manual, păstrând astfel urme dc la degete.
Lutul era în amestec cu pleavă, provenind dc la cerealele cultivate în aşezare. în sfârşit,
izolat, s-au dcscopcrit şi bucăţi mai mari dc chirpic cu urme dc pari (diametrul
reconstituit de circa 12 cm), aceştia putând fi cei de la colţurile construcţici.

locuinţc uşor adâncite în sol (L3, L,, L5 şi L5), dintre care primele trei complexe
enumerate au aparţinut primei campanii22.
Analiza dc amănunt a locuinţelor dc la Budcni are - trebuie subliniat de la
început - inconvenientul unui număr destul de redus dc dcscopcriri, dintre care unele
1
L.j, L5 şi L6) n ep u tâ n d f i cercetate integral din m otive obiective.
în funcţie de datele astfel obţinute şi în situaţia lipsei unor elemente de inventar
niubii carc să permită datări mai cxacte, eventual faze dc locuire, putem face o scrie dc
observaţii.

I. Date despre podea
La Todireşti, nu s-au sesizat preocupări deosebite dc realizare a podelei care,
de regulă sc căuta să fie orizontală, atenuându-se, pc cât posibil panta naturală a
terenului. Notă aparte fac, însă, LA şi, mai ales, L^, unde existau anumite grupări dc
pietre plate în spaţiul central de locuit, cu rol, probabil, pavimentar.

3. BUDENI (com.DOLHASCA - jud. SUCEAVA)
în urma celor două sondaje arheologico cfectuatc dc Institutul dc istoric şi
arheologie din Iaşi prin S.Tcodor (1980-1982) şi Muzeul judeţean Succava (Mircea
Ignat, 1988) s-au descoperit vestigiile a şase bordeie (B,, B5, B6, B7, B9 şi B,0) şi patru

A. Tip d e locuinţă
Se cunosc şase bordeie (adâncimi între 120 cm şi 60 cm, cu diferenţe la acccaşi
podea - din cauza săpării pentru anihilarea pantei naturale a terenului - de până la 40
cm) şi patru locuinţe u şo r adâncite în solul de epocă, din care L5 (podeaua între 0 ,2 0 şi
0.35 cm) putând fi chiar considerată locuinţă d e suprafaţă. Menţionăm că nivelul vechi
de călcare era la aproximativ 35 cm.
B. Form a

Predomină cca apropiată unui pătrat (unde sc acceptă diferenţe între laturi dc
câţiva zcci dc centimetri), Bj, dar mai ales B 7 având forme alungite.
C. C olturile
în toate cazurilc rotunjite, laturile adiaccntc înscriind de regulă un unghi
apropiat celui drept (excepţie făcând Bs, carc având şi un cuptor exterior p e acceaşi
pa rte cu amenajarea sa pentru foc, a fost construit spre o formă dc trapez).
D. D im ensiuni
în accastă privinţă se constată uncie diferenţe vizibile între cele două tipuri dc
locuinţă, laturile lor variind, în general, peste 3,50 m. Cea mai mică locuinţă parc să fi
fost L<s, cu unica latură surprinsă, în întregime, de 2,80 m; locuinţcle dc adâncime redusă
părând să aibă dimensiuni mai modeste.
E. Suprafaţa
Bordeiele au, în medie, 13,40 m2, iar locuinţele uşor adâncite - cu
aproximaţie din cauza datelor incomplete dc carc s-a vorbit - circa 1 lm 2.

multă

F. O rientarea
Pomindu-sc dc Ia dirccţia în carc sc scurgc panta terenului (NE-SV) şi de la cca
din carc bat cele mai multe vânturi şi precipitaţii în sezonul rece, cca mai mare parte a
locuinţelor au orientarea laturilor de cădere pc pantă NE-SV (şase cazuri) sau una
apropiată, de NNE-SSV (două cazuri). Fac cxccpţie B5 şi B6 (aproximativ NV-SE - cf.
pl. I). Nu sc constată diferenţe generale dc orientare între cele două tipuri dc locuinţe.

22S.Teodor, Săpături arheologice de la Budeni-comuna Dolhasca (Suceava), în
Suceava, V, p.146-147. Mulţumim şi cu acest prilej lui Mircea Ignat pentru accesul la
informaţii inedite şi unele materiale provenite de pe acest şantier.
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G. Adâncimea
Patru bordeie variază de la 1,20 m (în partea "de sus" a podelei de la B7) până
la 0,60 m (în partea "de jos" a podelei locuin|ci B<>). Locuinţele uşor adâncite au fost
menajate între -0,40 şi -0,60 m, Lj putând fi considerată având adâncime între 0,20 şi
0,35 m, aşa cum s-a specificat, locuinţă dc suprafaţă.
H. Intrarea
Nu s-au descoperit indicii elocvente pentru a atesta o astfel de amenajare, decât
la B7, unde aproximativ pc mijlocul laturii csticc, se parc că a existat o calc dc acces în
pantă uşoară, până la 0,60 cm şi lată dc aproximativ 50 cm (pl. II, 1).
Ca şi în multe alte staţiuni dc epocă, intrările au fost practicate probabil pe
laturile însorite, sudice, în direcţia, dc regulă, a gurii instalaţiilor dc foc. (Din cele 10
locuinţe, 7 au putut avea intrarea pe latura dc S-V, iar două pe cca sudică).
I. Perefii
în general, laturile gropilor locuinţelor sunt puţin arcuite, din cauza neglijenţei
cu care s-a săpat, dar în situaţia realizării pereţilor din bâmuială de conifere, trebuie să fi
fost drepţi. Urme evidente, consistente, de bâme carbonizate s-au constatat numai la Bj,
B5 şi B7. Din observaţiile lui Mircca Ignat, la L4 şi Lj s-au identificat puţine fragmente
de chirpic, cc ar putea demonstra că aceste locuinţe, practic, de suprafaţă, au fost
construite din materiale uşoare.
J. Gropi de stâlpi
Umplute cu cărbune au fost semnalate la Bj (pe laturile dc est, nord şi la
mijlocul podelei) şi B 7 (pc colţuri, una spre mijlocul podelei şi una pc mijlocul laturii
sudice - poate pentru amenajarea unei intrări dacă acel intrând observat dc autonil
ccrcctării nu ar fi fost totuşi calc dc acces în locuinţă!). Ca un caz singular, pentru
cclălalt tip dc locuinţc, L3 a prezentat, în partea sa ccntrală, două gropi, din care cca mai
mare ar fi putut fi de la un stâlp dc susţinere a acoperişului, ca intervenţie ulterioară
construcţiei, iar cea mică (circa 8 cm diametru) poate cu rol de amenajare a spaţiului
locuibil.
K. Amenajări pentru fo c
Cu riscurile iminente de interpretare, datorate unor stări de distrugere mai mult
sau mai puţin accentuată a accstora, sc poate spune că din cinci bordeie, trei au avut
cuptoare (Bj, B7, B9), iar B| şi Be doar vetre cu margine masivă din piatră. La B 10 nu s-a
dcscopcrit nici o amenajare pentru foc din cauză că nu a fost săpat integral.
Tot cuptoarele au prevalat şi în cazul locuinţelor de mai mică adâncime, doar
L3 putând să aibă vatră. Din cauza adâncimii deosebit de mici (0,20 - 0,25 m) în dreptul
fostei amenajări pentru foc, resturile acesteia au fost, în repetate rânduri răvăşite de
plug, actuala sărăcie de pietre din apropierea suprafeţei dc ardere nefiind un argument
sigur în favoarea inexistenţei unui cuptor.
1.
Amplasamentul lor s-a realizat în relaţie directă cu orientarea locuinţei,
plasarea intrării şi, indirect, cu panta terenului. Nu este, dcci, dc mirare că, cclc mai
multe instalaţii dc foc ocupă poziţii în părţile nordice ale locuinţelor (N-E - cinci cazuri,
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N - două cazuri şi N-V - un singur caz); singura exccpţic o constituie vatra mult
distrusă din Lj, fiind poziţionată spre colţul vestic. Gura cuptoarelor sau a vetrelor cu
perete este orientată spre S-V (cinci cazuri) sau sud (două cazuri), cxccpţii, fiind
c uptorul de la L 3 (N-V) şi vatra dezafectată total dc la Lj (S-E).
2.
Sistemul de construcţie - nu diferă cu nimic deosebit faţă de cel la aUc
aşezări contemporane. Pe solul galben s-au clădit bolovani iară a fi legaţi cu lut. în
cazul unor cuptoare s-au folosit lespezi puse pc cant (B7, L», L«). Cuptoarele s-au
conscrvat pc înălţimi dc 35-50 cm; au avut lungimi de peste 1 m şi lăţimi ce măsoară
un metru. Suprafaţa dc ardere s-a amenajat direct pe nivelul podelei, rezultând straiuri
de 2-3 cm grosime dc pământ ars. Dc regulă, forma accstor vetre este rectangulară, cu
dimensiuni de aproximativ 50 x 40 cm.

4. LOZNA (com. DERSCA, jud. BOTOŞANI)
Fiind una dintre cele mai cercetatc aşezări din accastă perioadă din ţară, la
Lozna, s-au dezvelit, în anii 1963 şi 1979-1989, un număr dc 34 de locuinţe datate în
secolele VII-VIII23.
Dcoarcce cu ocazia publicării celor 11 locuinţc la care s-au făcut referiri
concrete, descoperite între anii 1963-1980. nu a fost prezentat, în parte, fiecare complex,
cel mai adesea acestea fiind descrise general, analiza noastră statistică poate avea unele
erori. Menţionăm, de asemeni, că nu vom facc referiri la complcxelc descoperite în
1979, deoarece acestea erau - aşa cum s-a demonstrat - folosite numai ca ateliere
meşteşugăreşti. Cele 11 locuinţe pot fi considerate adâncite parţial în pământ (de tipul
numit "semibordei"), au avut formă rectangulară, apropiată totuşi pătratului, cu excepţia
complexului numit Bj (1980), care - din cauza deformării laturilor - prezenta o formă
trapezoidală. Toate aveau colţurile uşor rotunjite, izolat câte un colţ fiind rotunjit mai
larg (L 3, L j ).
Laturile, la toate, oscilau în jur de 3,00 x 3,50 m (dcci o suprafaţă de circa
10,50 m2). Orientarea locuinţelor era N-S sau cu devieri spre NE-SV. Adâncimea lor
varia între 0,65 şi 1,20 m faţă de nivelul actual. în funcţie de orientarea pantei terenului
şi dc poziţionarea amenajării pentru foc, cu riscul de eroare, se poate opina că intrările
erau practicate pe laturile de sud sau sud-est.
în cursul campaniei din 1963 s-a observat lipsa lutuielci arse dc la pereţi.
Aceştia au fost făcuţi din bârne. La L! s-au conservat resturi de cărbune dc lemn dc
stejar, groase de 12-15 cm, carc înconjurau aproape în întregime pcrimetral locuinţei.
Astfel dc resturi au apărut şi Ia L î , care a avut - ca şi Bj (1980) - gropi de pari. La Li,
parţial deranjată, s-au putut surprinde trei gropi, două pe colţuri şi una pc mijlocul unei
laturi, iar la Bj, pe colţuri (la două, gropi duble) şi una în plan central, în faţa gurii
amenajării pentru foc. Resturi dc bârne carbonizate au apărut şi la alte locuinţc (1980).
Fiecare locuinţă a avut propria sa instalaţie dc foc. Unica exccpţic a făcut-o B7, unde s-a
putut aprecia existenţa sigură a unui cuptor. în restul locuinţelor sc poate vorbi doar dc
23Dnn Gh. Teodor, I. Mitrea, în op. cit., p.280-282; Dan Gh. Teodor, Principalele rezultate...,
p.452-455.
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vetre cu margine înaltă din pietre, de forme neregulate oval-circulare cu diametrul în ju r
de Im, amenajate, de regulă exact pe nivelul podelei, fără să fie lutuite suplimentar (cea
de la L2 era puţin înălţată; cea de la L3 era puţin albiată).
Plasarea accstor amenajări pentru foc s-a făcut, de ccle mai multe ori, spre
colţul dc sud-est sau de sud (Lj - spre cel de N-V, Bj (1980) spre cel de S-V). în sfârşit,
podeaua a fost realizată căutându-se o anumită orizontalitate, în ca practicându-se,
uneori, o scrie de gropi. Din ccle cinci locuinţc descoperite în 1963, trei au avut în plan
central, nu departe de gura de alimentare a vetrei, câte o groapă (adâncimi suplimentare
de 10-40 cm), de forme neregulate, cu dimensiuni dc circa 1,00 x 0,60 m, cu rost iniţial
dc a facilita şederea în şe z u t, lângă foc. în colţul dc vest, la L3, s-a dcscopcrit o altă
groapă, de aproximativ 10 cm adâncimc, circulară, pc care autorii ccrcctării au
considerat-o destinată depozitării de cenuşă.

inulclci - au fost săpate, suplimentar, încă 10-40 cm. Cu toate accstea, pornindu-se de la
primele adâncimi menţionate mai înainte, nu încadrăm accstc locuinţe în categoria
1 "uleielor. Doar B 2 (adâncimi între 1,00-1,10 m) îl considerăm astfel, restul locuinţelor
putând fi clasificate ca locuinţc puţin adâncite în sol.

5. CUCORĂNI (com. M IHAI EMINESCU, jud. BOTOŞANI)
între anii 1964-1970, în punctul Medeleni, alături de alte vestigii, au fost
ccrcctate cinci locuinţe din secolele VI-VII2'1. Deşi nu sunt numeroase, cclc cinci
complexe sunt în măsură să ofere o scrie de date carc pot fi folosite sintetic în
cunoaşterea problematicii propuse de lucrare.
A. Formă
Cu cxccpţia lui B [7 (4,00 x 4,00 m), locuinţele au forme rectangulare cu
diferenţe între laturi dc aproximativ 50-60 cm.
B. Laturile
Laturile sunt aproape drepte şi prezintă colţurile rotunjite, cel nordic al lui B4,
care adăposteşte vatra, având, însă, un contur mult rotunjit.
C. Dimensiuni
Media laturilor este de 3,76 x 3,32 m, deci cu o diferenţă între laturi de circa 40
cm. Suprafaţa medie este dc 12,48 m2. B |9 (4,50 x 3,80 m) are peste 17 m2, cea mai
mică suprafaţă având-o B4 (3,30 x 2,80 m) cu 9,24 m \
D. Orientare
Ţinându-se cont dc factorii obiţnuiţi, majoritatea locuinţelor au fost orientate,
cu largi variaţii, pc axa N-S (două NV-SE, una N-S şi una V-NV / E-SE). B2 face unica
excepţie (aproximativ E-V).
E. Adâncimea
Faţă dc nivelul actual dc călcare (nivelul antic era la circa 35 cm), majoritatea
locuinţelor au fost adâncite la aproximativ 70-80 cm. Dintre ele, B |9 şi B20, în partea
dispusă mai sus a pantei terenului - pentm asigurarea unei oarecare orizontalităţi a

“4S.Tcodor, Săpăturile de la Cucorăni (jud. Botoşani), în ArliMold, VIII, 1975, p. 121. 151-155.

40

F. Intrările
Fără să cunoaştem, personal, condiţiilc de teren de la Cucorăni
(pantele terenului şi direcţia spre albia pârâului Locşti), din prezentarea săpăturilor dc
moi, deducem că intrările în locuinţc, ccl mai probabil, fuseseră practicate pc laturile
dinspre sud (B2, B 19), sud-est (B4, B |7), sau poate chiar dinspre est (B20). La numărul
■ .trâns dc locuinţc dcscopcritc sc remarcă, totuşi, o marc diversitate a orientărilor
locuinţelor şi, implicit, a ipoteticelor lor intrări.
G. Instala/iile de fo c
Accstc amenajări au suferit deranjări antropice mari, probabil ulterior
incendierii locuinţelor, ccca ce face, acum, dificilă tipologizarca lor. Din resturile
conservate ale instalaţiilor se poate deduce preponderenţa vetrelor cu margine înaltă.
Doar B2 (carc arc şi adâncimea cca mai marc) a avut cuptor propriu-zis, bolta sa având o
elevaţie de 33 cm. Vatra sa prezenta lipituri, ca şi pereţii săi.
în rest locuinţcle au fost dotate cu vetre în formă dc potcoavă, suprafaţa de
.miere având un contur oval-nercgulat sau rectangular (B |9). O caracteristică a vetrelor
este faptul că la toate, alături de pietre, în general de mici dimensiuni, s-a folosit şi lutul.
Amplasarea acestor instalaţii dc foc este destul dc diversă: colţurile de nord (B 4
>i Bn ), cel de N-E (Bt9) şi de est (B 2 şi B20). Orientarea gurilor de alimentare era
următoarea: S-SE şi sud (B4 şi B,7), S-SE (B9) şi est (B 2 şi B20).
H. Perefii
B i9 şi B20 au fost construiţi, probabil, din lemn masiv. Drept argument sunt nu
numai resturile masive de cărbune sesizate pe podelele lor dar şi prezenţa gropilor de
stâlpi dc pe colţuri şi mijlocul laturilor fostelor locuinţe (pl. V, 5).
Restul complexelor au avut, probabil, pereţii realizaţi din împletituri de crengi
lutuite.
I. Podeaua
Nu a fost amenajată în mod special. în spatele cuptorului din B 2 fusese cruţat
un prag până la colţul gropii locuinţci, probabil cu rost dc păstrare a hranei şi a veselei.
In general, nivelul de călcare în complexe este orizontal.
6 . IAŞI - CRUCEA LUI FERENŢ (jud. IAŞI)

Aici au fost descoperite vestigiile a două locuinţe - parţial deja distruse - de
tipul zis al "scmibordciclor", săpate la circa 60 cm faţă de nivelul iniţial de călcare25.

I5Dan Gh. Teodor, Descoperiri din secolele VI-VII e.n. la laşi-Crucea lui Ferenf, în CI, II, 1971,
p.l 18-121.
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Deşi acestea sunt rectangulare (3,00 x 3,25 m, respectiv 2,75 x 2,50 m),
diferenţele între laturi fiind mici, considcrăm că vechii constructori au vizat săparea
unor gropi apropiate ca formă dc un pătrat.
Locuinţele au fost asemănătoare şi ca orientare (aproximativ N-S), au avut
colţurile rotunjite, câtc un cuptor în colţul dc N-V(?), şi nu au avut - după cât s-a putut
observa - gropi de pari.
La prima, cuptorul era din pietre, cu vatra puţin albiată, formată dintr-o
legătură groasă de circa 5 cm.
A doua locuinţă avea însă, în colţul vcstic, un cuptor circular din lut cruţat,
cotlonit în peretele natural, cu vatra - dintr-o lipitură groasă de circa 2 ,5 cm - ridicată cu
aproape 20 cm mai sus de podea. Gura cuptorului fusese pardosită cu lespezi de piatră.
Acoperişul sc pare că fusese amenajat din trestie.

- sc încadrează în grupa de suprafaţă 8 ,0 0 - 12,00 m2 (ca şi Cg, Cu şi C )3!).
Deosebirea majoră este că ca a avut doar o vatră.
în sfârşit, de o suprafaţă deosebită ni sc par a fi locuinţele Ib (mijlocul şi cca de
i doua jumătate a sccolului al V-lea), deoarece acestea - în situa/ia unei bune datări a
Im - ar fi putut face trecerea de la locuinţcle "clasice", Sântana de Mureş, ale secolului
ui IV-leala cele tipice secolelor VI-VII.
■Din tabelul 4, rezultă că, în acestă etapă sunt incluse complexele A |, A9, Au,
Hi. C4, C | 6, C? şi A |3, ultimele două posedând în inventarul ceramic chiar şi tipsii !
Analizând aceste locuinţe după tabelele publicate 'dc Ion loniţă, unde au fost grupate
după uncie dintre caracteristicile lor principale, nu sc poate ajunge la observaţii demne
do a fi reţinute. Primele două (A| şi A9) sunt dc aspcct cu totul deosebit (au câte două
încăperi, însumând peste 77,00 m2), deci sunt, mai degrabă, exccpţii. Următoarele, Am
(locuinţă de suprafaţă, cu două vetre), B4 (locuinţă uşor adâncită, până la 0,60 m, de
mică suprafaţă - până la 6,40 m2 - fără amenajare pentru foc), C4 (ceva mai adâncită,
până la un metru, cu vatră, cu peste 14,00 m2) şi C|<; (adâncită până la un metru, fără
instalaţie pentru foc, de suprafaţă medic), nu au caractcristici comune sesizabile în chip
evident.
în sfârşit, la ultimele complexe (C7 şi A |3) au apărut şi tipsii. C 7 este de mare
suprafaţă, cu două încăperi, dotată cu vatră din piatră şi lut şi orientată spre est, iar A i3
no încadrează la complexele adâncite până la 1,00 m şi la cclc cu suprafeţe între 8 ,0 0 şi
12 ,0 0 m2, care nu au amenajare pentru foc.

7.

IAŞI - NICOLINA Qud. IAŞI)

în perioada anilor 1975-1978, în urma săpăturilor dc salvare cfcctuatc în zona
actualului Combinat de utilaj greu, s-au dezvelit, alături dc alte complexe, 32 de
locuinţc din perioada secolelor IV - VI e.n.26, dintre carc 17 sunt adâncite în sol şi 15 de
suprafaţă. Folosindu-se, ca date analitice, o seric de caractcristici constructivc şi de
inventar arheologic, s-au alcătuit tabele comparative, din carc a rezultat că locuinţele Cg,
Cj2 şi C „ (aparţinând variantei 3, ca şi Cu), toate dotate cu cuptor din pietre, au existat
în ultima fază dc locuire de aici, faza a Il-a, datată spre sfârşitul sccolului al V-lea şi în
prima jumătate a celui următor.
Fiind vorba dc un studiu preliminar, aşa cum ne informează autorul, nu sc dau
pc complexe, prea multe date. Ne rezumăm şi noi, în a sublinia doar unele aspecte
comune:
- suprafaţa la C8 şi Cj3 variază între 8,00 şi 12,00 m 2 (la C | 2 este peste 14,75
m2);
- suprafaţa medic este de 11,70 m2;
- adâncimea de săpare este între 0,70 şi 1,00 m (la C ,3 peste 1,00 m);
- toate sunt orientate spre sud;
- toate au, cel puţin, un cuptor dc piatră;
Din publicarea planului lui Cg, dc formă dreptunghiulară, constatăm că ca avea,
în plus, şi un cuptor exterior perimetrului locuinţei, în dreptul laturii de vest, cuptorul
interior, din pietre, fiind plasat în colţul dc N-V (pl. IX, 3). Podeaua sa fusese amenajată
în uşoară pantă.
Ultima locuinţă datată în faza a Il-a de locuire este C3, care, deşi aparţine celei
de a doua variante, are mai multe elemente comune cu cele amintite deja:
- este tot adâncită;
- este de asemeni, orientată spre sud;
- arc adâncimea încadrată în grupa dc 0,70/1,00 m (ca şi C8 şi Ci2 l);
261. loniţă. Importante descoperiri arheologice din perioada de formare a poporului român in
aşezarea de la Iaşi-Nicolina, în ArliMold., X, 1985, p.30-48.
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8 . RUS - MĂNĂSTIOARA (com.UDEŞTI, jud. SUCEAVA)

în urma sondajelor efectuate în anii 1967-1969, s-au cercetat trei locuinţc din
secolele VI-VII27.
Din păcate, autorul săpăturii nu a oferit suficiente observaţii asupra acestora,
singurul complex descris - şi acesta incomplet fiind Bt: rectangular (2,70 x 2,50 m),
orientat N-S (aprccicre rezultată din desen), laturi drepte, colţuri rotunjite, adânc dc 0,75
111. El intră în categoria locuinţelor puţin adâncite (autorul nu ne specifică nici
adâncimea medie a nivelului dc călcare de epocă, ci doar limitele stratului dc cultură
care însumează toate depunerile celor patru culturi arheologice atestate aici - 0,20-0,45
m). Podeaua este neamenajată spccial (în lucrare nu se redă profilul locuinţei, pentru a
putea deduce alte informaţii), intrarea este localizată, probabil, pc latura dc sud, ce
ducca şi spre sursa dc apă.
Spre colţul de N-E a existat o vatră, sub forma unei grupări dc pietre, arse
puternic, fără urme de lipitură. Ca şi la cclclaltc două locuinţe, vetrele nu aveau dispuse
pietre pe cant.
Locuinţa nu a prezentat urme dc chirpic ci doar dc cenuşă şi nici gropi dc pari.
B2 şi B3, cu dimensiunile 4,00 x 3,20 m, respectiv 2,30 x 2,70 m - se afirmă în
studiul citat - erau asemănătoare cu primul.

27M. Ignat, Şantierul arheologic de la Rus-Mănăstioara - Cercetările din anii 1967 şi 1969, în
Studii şi Materiale, 111, Suceava, 1973, p.250-254.
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9.

UDEŞTI (com.UDEŞTI, jud. SUCEAVA)

în urma săpăturilor arhcologicc cfcctuatc în punctul Cânepişte, au fost
descoperite zece locuinţc din vcacul al VlI-lea. Din ceea ce s-a publicat, sc furnizează
informaţii doar pentru patru astfel dc complexe28.
Din cele zece locuinţe, una este dc dimensiuni şi cu inventar deosebit29. Din
păcate, în descrierea locuinţelor, lipsesc o serie de informaţii necesare studiului nostru,
în majoritatea cazurilor din cauzc obiective (două locuinţe s-au conservat doar în mică
măsură). în această situaţie, analiza descoperirilor, de la Udcşti, suferă - inevitabil unele carenţe.
Forma gropii acestor complexe, judecând după datele celui de-al doilea, care
avea laturile de 2,50 x 2,75 m, sc apropia dc cea a unui pătrat. Latura dc nord a locuinţei
nr.l avea tot 2,75 m. Laturile erau aproape drepte, la îmbinări constituind colţuri relativ
rotunjite. După planul publicat al scmibordeiului nr.2, deducem orientarea sa, NV-SE,
iar după poziţionarea comună pentru toate a amenajării pentru foc (colţul de N-E),
orientarea putea fi identică şi la celelalte locuinţc distruse.
Adâncimea dc amenajare, faţă de nivelul antic de călcare, a semibordeiului 2
(singura notificată) era dc 0,70 m, podeaua - simplu amenajată - fiind relativ orizontală.
Deşi autorii cercetării de la Udeşti amintcsc doar de pari pe mijlocul laturilor,
din planul locuinţci publicat, rezultă că ea avusese gropi de stâlpi şi pc colţurile sale
(mai puţin pc cel din spatele amenajării pentru foc).
Toate ccle trei complexe aveau vetre în colţul dc N-E, identificate prin grupări
dc pietre de mici dimensiuni care încadrau suprafeţe dc podea cu urme puternice dc
arsură. La L2 s-au descoperit resturi masive dc cărbuni dc la o bârnă, poziţionate grupat,
central, pe podea, pe axa sa scurtă, limitată dc două gropi de pe mijlocul laturilor lungi
ale complexului.
Intrările Ia cele trei locuinţc nu au putut fi surprinse, dar judecând după datele
terenului şi poziţionarea gurilor vetrelor, opinăm că accstea fuseseră practicate în pereţii
de S-E. Acccaşi poziţionare o găsim, dc altfel, şi la complexul dc exccpţic la care nc
vom referi mai jos. La L3 ni sc comunică lipsa dovezilor de lutuire specială a podelei
sau de căptuşire a pereţilor cu scândură.
în sfârşit, ultima locuinţă publicată este aşa numita "casă cnezială" şi accasta
fără date complete (pl. X, 1). Pe cele editate le enumerăm, pc scurt:
- groapa locuinţci, redând, aproximativ, un dreptunghi, dotat, pe o latură lungă,
cu o absidă datorată amenajării intrării (construcţia ca atare considerăm că era
dreptunghiulară);
- colţurile rotunjite şi laturile drepte sau arcuite;
- laturile: 11,00 x 4,50 m;
- orientarea comună celorlalte locuinţe, adică NV-SE;
-casa avea două compartimentări, aproximativ egale, cca dc est era mai
coborâtă cu circa 0,25 m;
M. D. Matei şi Al. Rădulescu, Şantierul arheologic Udeşti (jud. Suceava), în Studii şi materiale,
III, p.265-280.
29
M. Rădulescu, Casa cnezială de la Udeşti, în Magazin istoric, 11, 1977, p.49.
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C om plexele de locuire din secolele V-V II
- pentru adâncime nu se comunică decât că este "tot de tipul semibordeiului";
- intrarea clar surprinsă, pe latura de S-E;
- pereţii casei se afirmă că erau din bârne;
- fiecare cameră avea amenajare pentru foc, cea vestică o vatră (sau chiar un
■ti|'(or) cu margine înaltă de pietre, de formă dreptunghiulară, iar cea estică o simplă
v atră;

- la colţuri şi pe perimetrul gropii casei, exista o reţea de stâlpi de susţinere ai
luircgii construcţii, dotată - după ipoteza lui Alexandru Rădulescu - deasupra camerei
•mu adâncite în sol, cu o alta de nivel superior;
- acoperişul, în două sau mai multe ape, fusese realizat din stuf sau paie.
Complexul este datat în cea de-a doua jumătate a sccolului al VlI-lea.

10. DOLHEŞTII MARI (coni.DOLHEŞTI, jud. SUCEAVA)
Deşi eforturile noastre s-au îndreptat spre dezvelirea a cât mai multe complexe,
cclc două campanii de săpătură dc aici (1988-1989) au dus, prin neşansă, la cercctarea a
jiise locuinţe Poieneşti-Lucaşeuca - şi doar a două din sccolele VI-VII, mai precis din a
doua jumătate a veacului VI30.
Locuinţele fac parte din tipul celor uşor îngropate, măsurând de la nivelul de
(rtlcarc prefeudal 70, respectiv 55 cm, de forme apropiate pătratului şi cu laturi de peste
',75 m. Ele au colţuri rotunjite şi o orientare N-S şi NE-SE, firească, ţinând cont de
panta terenului (N-S), de direcţia de batere a soarelui şi a vânturilor reci. Intrările,
practic nesurprinse, erau amenajate, probabil, pe latura de sud, respectiv de S-E. Nu s-au
tesizat gropi de pari.
în sfârşit, fiecare prezenta câte o amenajare pentru foc, L| un cuptor de
dimensiuni şi structură bicamerală, unice, iar Li, o vatră dreptunghiulară cu margine
Înaltă, realizată prin îngroparea pe cant a unor lespezi de rocă locală (pl. XI).

11. SUCEAVA - ŞIPO T (ju d . SUCEAVA)
în urma săpăturilor arheologice efectuate în sectorul Şipot, cât şi în prelungirea
sa din cartierul Parc, au fost investigate în anii 1953 şi 1959-1960 un număr de 14
locuinţc din secolele VI-VII31. Din păcate, cea mai mare parte a acestor vestigii au
rămas încă nepublicate. Informaţii, şi accstea parliale, avem pentru cinci locuinţe,
absolut fiecare din ele însă suferind deranjamente ulterioa
re considerabile32. Patru (notate de noi L| - L4) aparţin descoperirilor de la Şipot (1953,
1959, 1960) şi ultima (L3) celor din sectorul Parc, toate însă fiind considerate ca
aparţinând aceleiaşi aşezări.
XIM. Andronic, Aşezarea din secolele VI-VII..., p.133-140.
u Dan Gh. Teodor, Descoperiri arheologice şi numismatice la răsărit de Carpa/i in secolele
V-XI, Bucureşti, 1997, p.149.
' 2B. Mitrea, B. Cîmpina, Gh. Diaconu şi colab., Şantierul arheologi« Suceava - Cetatea
Neamţului (r. Suceava, reg. Suceava), în SCIV, IV, 1954, 1-2, p.299; M. Matei, Contribulii la
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C om plexele de locuire din secolele V-VII

Locuinţcle sunt rectangulare (la L, nu i se cunoaşte forma exactă), având
colturile uşor rotunjite şi laturile gropilor aproximativ drepte. Acestea din urmă sunt de
mari dimensiuni, peste 3,50 m şi până la 3,90 m, ceea cc a generat suprafeţe destul de
mari (12,42 m2, suprafaţa medie la L2 - Lj). Dacă primele două sunt bordeie, restul sc
încadrează în categoria numită uzual "scmibordcic". Datele legate dc orientarea lor sunt
incomplete şi diverse: L, (?), L. (NE/SV), L 3 (E-V?), Li (N-S?), Lj (NV-SE).
Adâncimile gropilor lor sunt: L, şi L2 (peste 1,30 m faţă de nivelul actual dc
călcare, respectiv peste 1,00 m faţă de ccl iniţial), L3 (0,60 m), L4 (0,80 m), L; (?).
Intrările nu s-au putut surprinde arheologic (L 2 şi L4 probabil pe latura sudică,
Lj pe cea de N-V). Multe informaţii nu deţinem nici pentru realizarea pereţilor. Doar la
Lj s-au făcut mai multe observaţii: de-a lungul laturilor gropii locuinţei, doar rânduri
paralele de gropi dc ţăruşi (diametre de 2-7 cm) provenind de la gardine paralele de
împletituri de nuiele, unde s-a bătut pământ pentru consolidarea bazei pereţilor. Tot aici
s-a semnalat şi existenţa urmelor de nuiele de la pereţi.
Gropi de stâlpi s-au semnalat la L 2 (bordei cu trei gropi conservate spre
mijlocul suprafeţei podelei, pe axa orientării locuinţci NE-SV), unde Mircca D. Matei şi
Mara Nicorcscu afirmau că nu s-au observat urme dc luluirc a pereţilor, concluzionând
că "în vreme;*. căreia îi aparţine aşezarea, slavii nu utilizau încă lutuirea locuinţelor
lor"33, dar şi la L4 (pe colţuri şi câtc două pc mijlocul laturilor lungi) şi Lj (pc col{uri,
gropi de 10-15 cm diametru).
în sfârşit, L4 a prezentat, la baza pereţilor lungi, între gropile dc stâlpi, re.sturi
consistente de cărbuni, provenind, probabil, după Dan Gh.Teodor, dc la tălpi (pl. X, 2).
La toate complexele, podeaua nu a prezentat amenajări spccialc, fiind doar bătătorită
în privinţa amenajărilor pentru foc, se sesizează preponderenţa vctrelor (L?, L.,,
Lj şi, incert, L], deoarece Mircca D. Matei afirma că vatra sa "în momentul distrugerii
locuinţei ajîrins în ea numeroase vase", ceea cc ne facc să presupunem existenţa logic a
unei bolţi) . La Lj existenţa cuptorului ("pietrar") este evidentă, prin cantitatea dc pietre
şi mărimea lespezilor, unele provenind ce la bolta sa dezafectată.
La t03te instalaţiile nu s-a folosit lutul pentru amenajarea suprafeţei Jc arde- e şi
pentru legarea pietrelor între ele. Accstc suprafeţe aveau formă rectangulară (la L, -0.20
x 0,25 m, la L2 - 1,10 x 1,00 m) sau ovală (L4). Lespezi puse pe cant s-au folosi; la L(
(vatră sau cuptor) şi Lj (cuptor). Amplasarea acestor instalaţii (ca şi orientarea
locuinţelor, cum s-a văzut), este diversă: în colţul de N-E (L 2 şi L4), în colţul dc N-Y L3
şi probabil L; şi în cel ce S-E (Lj - sector Parc). Menţionăm că vatra .Je la L, ave: în
dreptul latu ; sale vestice două gropi mici de ţăruşi, provenind dc la o laviţă, după î ,-.n
Gh.Teodor. sau chiar de la o gardină dc protecţie, iar cea de la Lj (amenajări pe un

-! i>mi mai ridicat cu 10-15 cm), în jurul său, mai multe gropi mici de ţăruşi, gropi dc
J • «m. dc Ia o gardină de împletituri de nuiele.
In sfârşit, în privinţa acoperişului, putem doar să opinăm că la L^, datorită
»*k <niunii cclor trei gropi de pari (probabil exista şi al patrulea, în partea distrusă a
uinţci), accsta se pare că era în două ape.

cunoaşterea ceramicii slavv de Ia Suceava, în SCIV, X, 1959, 2, p.410.,425: idem. Die slawischen
Siedlungen von Suceava, în Slovenska Arheologia, X .l, 19621 p.150-152;
.i,
M.Nicorescu. Şantierul arheologic Suceava, în MCA. VIII. 1962, p.741-742: Dan Gh. Teodor,
Şantierul arheologic Suceava. în MCA, IX. 1970, p.3Sl-3S2 şi 375-377 (unde se mai aminteşte de
un bordei, din aceeaşi perioadă, dcscopcrit întâmplător intr-un şanţ dc canalizare dc lângă incinta
Mitropoliei
33Op.cit., p.742.
,
MB. Mitrei*. B. Cimpina, Gh. Diaconu şi colab., op.cit., p.299.
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12. SUCEAVA - DRUMUL NAŢIONAL (jud. SUCEAVA)
Deşi uncie fragmente ceramice din secolele VII-X au fost descoperite la Curtea
; >• urnească, aici nu s-au identificat complexe de locuire din acest interval cronologic35.
In wchimb, la numai câteva sute de metri, în sectorul Drumul National (sau Baptista), au
l.nt surprinse, cel puţin, două niveluri de locuire şi mai multe complexe de locuire din
««cotele VII-IX36. între accstea, putcmic deranjate de unele morminte şi de fundaţia
lnvcticii medievale, ne interesează patru bordeie, dintr-o primă fază de locuire datată în
>doua jumătate a secolului al VlI-lea şi în cel următor. Din păcate, deşi accst important
ii .irhcologic a fost mult amintit în literatura de specialitate, descoperirile de aici sunt
minare şi lacunare din cauza deranjamentelor amintite.
Datorită adâncimii lor mari faţă de nivelul iniţial de călcare (de la 0,85 la 1,30
ni) Ic putem considera, fără rezerve, bordeie. Forma lor, pătrată sau rectangulară, nu ne
otic cunoscută, ca şi dimensiunile lor, cu exccp{ia unei laturi deosebit de mari dc 4,85
ni Orientarea lor variază pe direcţiile NV/SE sau N-S. Toate au deţinut vetre, unele
distruse dc intervenţii ulterioare, într-un caz vatra fiind menţionată ca amplasată în
apropierea laturii de nord. La două bordeie, s-au identificat gropi de stâlpi, adânci de
0,30 m şi dc circa 0 ,2 0 m, în diametru, unul sprijinindu-se, iniţial, pe lespezi dc piatră
pentru mai multă stabilitate. Podelele au fost săpate destul de îngrijit, spre o
orizontalitate relativă.

13. SUCEAVA - IŢCANI (jud. SUCEAVA)
Intervenţia dc salvare iniţiată de autorul accstor rânduri, în vara anului 1998 pe
un sector cu ruperi de teren al terasei înalte a râului Suceva, în spatele atelierelor
mccanice ale gării Iţcani, a dus la ccrcctarea a mai bine de jumătate din suprafaţa unui
bordei din a doua jumătate a secolului al Vl-lea (pl. II, 2). Iată, pe scurt, principalele
sale caracteristici:
- formă aproape pătrată (cele două laturi conservate măsurau circa 3,60 m);
- orientare N-S;
- adâncime variind între 1,40 şi 1,50 m (nivel actual);
"l.N cstor şi colab., Şantierul arheologic Suceava, în MCA, IV, 1957, p.253. în realitate,
considerăm că vestigiile accstea cât şi celc din punctul Drumul Naţional aparţin aceluaşi sit,
contrar cclor afirmate de M. D. Matei, care aprecia existenţa aici a două aşezări distincte
(Contribulii la cunoaşterea ceramicii..., p.418).
M'tbidem, p.413-429; 1. Nestor şi colab.. Şantierul Suceava, în MCA, VI, 1959, p.689-692.
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- intrarea s-ar putea să fi fost pc latura dc vest;
- la colţuri gropi de pari;
- în lungul laturilor, segmente masive dc cărbuni, provenind de la bârne sau
tălpi;
- spre colţul de S-E cuptor masiv, din pietre şi lespezi (cclc dc la capătul său
puse pe cant), cu înălţime conservată dc 0,45 m, lungime de 1,20 m şi lăţime maximă dc
1,08 m;
- vatra sa este amenajată din lespezi de piatră, pavând o suprafaţă de circa 0,60
x 0,55 m;
- în pământul de umplutură al gropii locuinţei, dar şi pc podeaua care purta
urme majore de incendiere, s-au descoperit frccvcnte bucăţi de chirpic.

14.

C om plexele de locuire din secolele V-VII
- adâncime de circa 1,20 m faţă dc nivelul actual de călcare (aproximativ 0,85
m faţă de cel antic);
- intrarea se parc că era pc latura sudică, opusă vetrei, argument, în acest sens,
fiind o uşoară treaptă sesizată în apropierea colţului de S-E;
- nu s-au sesizat urme sigure aparţinând unor lodbe de pereţi;
- în colţul de N-E se află o vatră deranjată din vechime, ale cărei pietre risipite
şi cu urmă dc arsură erau dispersate pc o suprafaţă de foc neregulată, de circa 0,80 x
0,90 m;
- la trei colţuri (mai puţin cel cu amenajarea pentru foc, nesăpat integral), pe
mijlocul laturilor de vest şi sud, dar şi în spaţiul central, existau gropi de pari. Notabil
este faptul că, pe colţurile de N şi SV erau grupate câte două astfel de gropi.

M ĂRIŢEIA MICĂ (com.DĂRMĂNEŞTI, ju d . SUCEAVA)

în urma unui sondaj din 1988, pc marginea râpoasă a terasei râului Succava,
s-a cercetat o porţiune dintr-un bordei adâncit la 1,30 m (nivelul de călcare vechi era la
0.40 m)37.
Din păcate, suprafaţa ccrectată fiind redusă, nu s-au putut aduna informaţii
complctc. Bordeiul era rectangular (cele două laturi conservate aveau 3,20, respectiv
2,60 m), nu avea gropi de pari ci, paralel cu laturile păstrate, în interior, prezenta şanţuri
de poziţionare a bârnelor dc lundajie (numite de autori "tălpici").
Podeaua se apreciază că era lutuită pe o profunzime de aproximativ 2 cm,
prezcntandu-sc "ca o crustă". în condiţiile deosebite ale puternicului incendiu, carc a
distrus locuinţa, dovedit prin marea cantitate de cărbune şi cenuşă dcscopcritc, ne
întrebăm dacă nu cumva tocmai efectul arderii putcrnicc a podelei nu a făcut pe autori
să o considcre lutuită. Nu s-au descoperit bucăţi de chirpic, dovadă a folosirii masive a
lemnului şi nici amenajarea pentru foc, fireşte distrusă înainte dc rupturile de teren.

16.

în urma sondajelor din secolele VI-VII, punctul Velnifă 2, s-au dezvelit trei
locuinţc, având podeaua la adâncimi între 0,30 şi 0,75 m faţă dc nivelul de călcare
iniţial, de formă dreptunghiulară, aproape pătrată39.
Autorul nu ne oferă date suficiente, prezentând mai mult generalităţi: locuinţcle
aveau laturile de circa 3,00-3,50 m, colţurile rotunjite şi nu prezentau gropi dc stâlpi
(doar L2 avea una în centrul podelei, pentru sprijinirea acoperişului, considerat de autor,
ca posibil, conic). Tot L* se precizează că avea, în colţul de E-NE, un cuptor de lespezi,
L| fiind deservită de o vatră, instalaţii lipsă la Lj carc, în schimb, avea poziţionată, la
2,50 m, în afară, o vatră exterioară. Se remarcă şi lipsa unor lipituri dc lut mai
consistente.

17.
15.

ZAHAREŞTI (com. STROIEŞTI, jud. SUCEAVA)

în cadrul săpăturilor sistematice întreprinse la Zahareşti au fost identificate
câteva complcxe databilc spre sfârşitul secolului al IV-lea şi mai ales începutul celui
următor, încadrate dc autorii cercctării în aspectul cultural Costişa-Mănoaia’*. Dintre
acestea sc detaşează o locuinţă Lj, nesăpată integral, cu următoarele caractcristici:
- formă rectangulară (latura dc vest, bine surprinsă, măsura "între 2,900,00 m",
iar cea de-a doua dimensiune, doar reconstituită, circa 2,50-2,60 m);
- colţuri rotunjite integral şi laturile gropii nearcuitc;
- orientare: NE-SV;

GHILĂNEŞTI (com. CRISTEŞTI, jud. BOTOŞANI)

DOROBANŢU (com. ARONEANU, jud. IAŞI)

Cu ocazia săpării şanţului unei şosele, s-au descoperit resturile parţiale ale unui
bordei databil în secolul al VlI-lea, care au putut oferi următoarele observaţii'10:
- o latură a gropii sale era de 2,44 m;
- orientarea aproximativă N-S;
- podeaua fusese amenajată în funcţie de înclinarea pantei (adâncime între 0,50
m şi 0,80 m);
- în apropierea peretelui vestic exista un cuptor lat de 0,70 m, amenajat pe un
podium din pietre plate şi lut ars.

37M. Ignat, V. Cozariuc, O locuinţă din sccolclc VI-VII e.n. descoperită la Măreţeia

Mică (com. Dărmăncşti, jud. Suceava), în Succava, XVII-XVIII-XIX, p.503-505.
M. D. Matei, E. I. Emandi, O. Monoranu, Cercetări arheologice privind habitatul medieval
rural din bazinul superior al Şomuzului mare şi al Moldovei (secolele XIV-XVH), Suceava, 1982.
p.96-97.
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39P. Şadurschi, Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilăneşti-Botoşani (1989), în Hierasus,
IX, 1994, p. 169.
J0N. Zaharia, M. Pctrescu-Dâmboviţa şi Em. Zaharia .Aşezări din Moldova de la paleolitic până
în secolul al XVIlI-lea, Buc., 1970, p.189, Dan Gh. Teodor, Descoperiri arheologice..., p.82-83.
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18. IBĂNEŞTI (com. IBĂNEŞTI, jud. BOTOŞANI)
III. ANALIZA SINTETICĂ A DESCOPERIRILOR
în şanţul unui drum comunal s-a observat groapa unei locuinţe databile după
materialul său ceramic în secolele VI-VII. Din păcate nu ni se comunică alte
informaţii41.

19. ŞOROGARI (com. ARONEANU, jud. IAŞI)
Cu ocazia săpării unui beci în grădina unui sătean, s-a identificat groapa
distrusă a unui bordei din veacurile VI1-VIII, plasată la o adâncime dc 1,05 m42.

20. HORODIŞTEA (com. PĂLTINIŞ, jud. BOTOŞANI)
în punctul La M ălăieşte s-au descoperit resturi de bordeie din secolele VIIVIII43. Informaţii, în plus, aflăm de la Dan Gh.Teodor pentru o astfel dc locuinţă44:
- formă rectangulară;
- vatră construită din pietre.

21.BOLD (com. MANOLEASA, jud. BOTOŞANI)
Cu ocazia unor sondaje arheologice s-au identificat vestigiile unui bordei
rectangular, dotat cu două cuptoare, unul din pietre, în centrul podelei iar cclălalt, din lut
ars, cotlonit în peretele locuinţei. După ceramica de aici, locuinţa s-ar putea data în
secolele VII-VIII‘'5.

22. BĂICENI (com. CURTEŞTI, jud. BOTOŞANI)
în punctul La Canton, unde s-a descoperit o monedă dc la Justinian I46, cu
ocazia unor lucrări publice, s-au identificat resturile parţiale care aparţineau unor două
bordeie din secolele VI-VII47. Din păcate, nu ni sc dau şi alte informaţii.
4IN. Zaharia, M. Pctrescu-Dâmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p.289.
42Ibidem, p.219.
43 N. Zaharia, Em. Zaharia, Contribulii privind rezultatele unor cercetări arheologice în câmpia
Jijiei Superioare din judelui Botoşani, în Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, p. 139.
Dan Gh. Teodor, Descoperiri arheologice..., p.103.
45V. Chirica, Cercetări arheologice de teren in judelui Botoşani, în Carpica, IV, p.299 şi 311, şi
Al. Păuncscu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic a! judeţului Botoşani, 1976, p. 160161.
46N. Zaharia, M. Pctrescu-Dâmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p.228, pct. nr. 89b.
47Dan Gh. Teodor, Descoperiri arheologice..., p.43.
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în analiza sintetică a descoperirilor de locuinţe din arealul vizat dc studiu
Podişul Sucevei şi Câmpia Jijiei), ne propunem o prezentare diferenţiată cronologic pc
două etape principale: secolele V-VI şi secolele VI-VII. încă de la început însă, trebuie
«A subliniem câteva neajunsuri pe care cercetarea arheologică dc până acum, inevitabil,
mm reuşit să le rezolve.
în primul rând ne referim la faptul incontestabil că secolul al V-lea, nu numai
In răsărit dc Carpaţi, rămâne mai departe cel mai puţin cunoscut în cadrul primului
mileniu creştin, în acest context înscriindu-sc şi fenomenul trecerii de Ia cultura Sântana
>lc Mureş Ia cea Costişa - Botoşana-Hansca, cu tot cc a însemnat accastă schimbare, nu
numai cultural, dar şi din punct de vedere demografic, economic, social şi politic. Prin
urmare încă nu sc cunoaşte suficicnt tranziţia de Ia cele două culturi. în schimb, în
veacurile VIII-X, faţă de secolele VI-VII, evoluţia culturii materiale, în general - şi mai
ales cea a complexelor dc locuire care ne interesează aici - a cunoscut schimbări mai
puţin marcante.
Pentru secolul al IV-lea, după cum sc ştie, accentul principal s-a pus pe
ccrcctarea necropolelor şi mult mai puţin pc cel al aşezărilor43, în momentul dc faţă
nefiind săpată nici o aşezare Sântana dc Mureş, într-o proporţie considerabilă. în cadru!
acestor aşezări s-au descoperit, prioritar, locuinţe de suprafaţă (unde considerăm că sc
;>ot include şi cclc adâncite superficial în terenul în pantă unde au fost amplasate pentru
amenajarea podelei), cât şi locuinţe adâncite49. Mult mai rar s-au descoperit bordeie
jiropriu-zise săpate integral în pământ50. Dc regulă, pereţii locuinţelor erau realizaţi din
împletituri de crengi şi nuiele lutuitc şi nu totdeauna accstc construcţii deţineau vetre
pentru foc, situaţie pc carc o putem explica, măcar parţial, prin faptul că unele complexe
fuseseră simple anexe sau adăposturi pentru sezonul cald.
Faţă de aceste realităţi, în secolele VI-VII sc constată că locuinţcle au fost
realizate la adâncimi mult mai mari, că au folosit la pereţi lemnul masiv şi că fiecare
dispunea de vatră - şi, mai nou - dc cuptor din pietre. Iată dcci că pentru a analiza
locuinţelc din perioada, luată neîntâmplător mai larg - a secolelor V-VI, trebuie să
ccrcctăm câteva probleme legate de tranziţia dintre cele două culturi amintite mai sus.
După cum bine se cunoaşte, multă vreme, în România - din raţiuni cc ţineau
mai mult de sfera politicului şi nu de ştiinţă, dar şi din cauza insuficienţei acumulării, la
acea dată, de informaţii ale cercetării - descoperirile de locuinţc adâncite în sol, dotate
cu aşa-zisele pieirare, erau imediat catalogate drept slave. Această teorie, continuată şi
j 8N. Zaharia, M. Pctrescu-Dâmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p.77, 83.
49Ibidem, p.84; I. Nestor, Migra/ia popoarelor, în Istoria României, I, 1960, p.688; I. loniţă,
Contribulii cu privire la cultura Sântana de Mureş - Cemeahov pe teritoriul României, în
ArhMold, IV, 1966, p. 194, ş.a.
50Un exemplu cdificator îl găsim în aşezarea dc la Podcni-Buncşti (jud. Succava), unde s-au
cercetat patru locuinţe de suprafaţă şi un bordei a cărui groapă fusese săpată la adâncimea de 1,90
m faţă dc nivelul actual de călcare (1,50 m faţă de cel antic) - cf. M. Andronic, Sondajul
arheologic din aşezarea de secol IV e.n. de la Podeni (jud. Suceava), în Suceava, XI-X1I, p.397398; idem. Cercetări arheologice in aşezarea de secol IV d. C. de la Podeni (com. Buneşti.jud.
Suceava), în Suceava, XX, p.46-47.
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astăzi de unii arheologi din fostul spaţiu sovietic, a fost fervent susţinută în zona de
cercetare nord-bucovincană dc B.O.TimoSâuk, carc şi-a dcdicat, nu întâmplător, o marc
parte din cariera sa investigaţiilor pe teritoriul românesc amintit, ocupat în 1940 dc
imperiul stalinist51. în realitate, locuinţele dotate cu vetre masive şi cuptoare din piatră
datează dintr-o epocă anterioară constituirii etnice a slavilor, fiind prezente în uncie
aşezări târzii, aparţinând culturii Sântana de Mureş - Ccmeahov. Astfel de instalaţii au
apărut - de exemplu în aşezarea din satul Kiselcv (raionul Chiţmani, reg.Ccmăuţi) , dar
mai ales la Sokol, din raionul Kameneţ - Podolski, rcg.Hmiclniţki (în 8 din 12 locuinţc),
pe Bulgul dc vest şi Nistrul Superior şi dc Mijloc la Ripncv I, Ccrepinsk, Bakota sau
Teremţî (unde s-au dcscopcrit numai locuinţe adâncite cu cuptoare din pietre !).53
In monografia aşezărilor dc la Codin, dc lângă Ostriţa (raionul Hliboca,
reg.Ccmăuţi), I.P.Rusanova şi B.A.Timoăiuk analizează ca ipoteze, apariţia cuptoarelor
din piatră în nordul Bucovinei. Cu acest prilej ci sc întreabă dacă nu cumva acest tip de
cuptor nu a fost dcscopcrit dc populaţia locală în perioada târzie de existenţă a culturii
Tumulilor carpatici, ţinând cont de existenţa semnalată aici a trei locuinţc din accastă
perioadă cu astfel dc cuptor, sau dacă acest tip nu a fost construit simultan în unele
aşezări de secol V din vestul Ucrainei (Tctcrcvka, Jitomir, Korccac), din regiunea
Cernăuţi (Horccca II şi Codin de lângă Cernăuţi), dc la Zclcnii Gai şi Gorodoc, în
stânga Nistrului Superior, sau chiar la Novaia Guta, lângă Cracovia.54 Fără să-şi dea
singuri un răspuns, autorii constată însă mai departe un fapt dc necontestat, anume acela
al răspândirii ulterioare a acestui tip în secolul al Vl-lea, pe spaţii geografice deosebit de
mari: o parte a Bielorusici şi Ucrainei, Polonia, România, Bulgaria, Cehia şi Slovacia şi
sudul fostei Republici Democrate Germania.
în realitate, după părerea noastră, nu se poate atribui unei singure zone
exclusivitatea primei apariţii dc astfel dc cuptoare. Fenomenul a dccurs, cu siguranţă,
din cauza unei răciri bruşte a climei, o răcire de v â rf5, care - chiar dacă nu a durat mult
- a determinat nu numai anumite schimbări în economia şi cultura materială din etapa
respectivă, dar şi adoptarea - prin adaptare la noul mediu climateric - a unui nou sistem
constructiv al locuinţelor. Drept urmare, faţă de locuinţele clasice ale culturilor Sântana
de Mureş şi a Tumulilor carpatici, adesea rectangulare, mai mari, dc suprafaţă sau puţin
îngropate în sol, cu pereţii realizaţi tradiţional din împletituri dc crengi lutuite, cu simple

vetre pentru foc, se ajunge la adaptarea tipului dc locuinţă mai mică (mai uşor de
IncJlIzit. unde căldura, ulterior, se poate menţine, în continuare, mai uşor, locuinţa
necesitând manoperă constructivă mai redusă cantitativ, căci cea calitativă era, în mod
■ort, superioară), mai adâncită în sol, mergând până la îngroparea integrală a pereţilor
i n avantaje reale dc ambient, atât vara cât şi iama), cu pereţii din lemn masiv, mai
■Alduroşi şi mai rezistenţi, şi - în fine - cu instalaţii de foc mai performante, vetre
m isive din piatră, cu margine înaltă sau, mai ales, cuptoare.
Prin urmare, apariţia noului tip dc locuinţă cu variantele sale principale (la care
ne vom referi mai târziu), nu poate fi decât o adaptare pe scară largă a diverse
opula/ii la noile condiţii de mediu, înşişi slavii prcluându -1 de la predecesorii lor.
l iltcrior, prin deplasarea slavilor spre noile teritorii dc migraţie s-a putut ajunge la o
.mumitS omogenizare tehnologică în accastă privinţă, ca şi în cca a unclor aspecte ale
culturii materiale.
în ccca ce priveşte arealul geografic propus studiului nostru, în stadiul actual al
cercetării, nu s-a putut surprinde, efectiv, momentul tranziţiei de la etapa tardivă
Sântana de Mureş la cca tipică, ulterioară, a secolclor VI-VII. De altfel, considerăm că
fenomenul a putut avea loc într-o perioadă extrem dc scurtă, fiind vorba doar de ani,
ccca ce ar facc practic imposibil şi pe viitor o astfel de demarcare evidentă a
momentului tranzitoriu amintit, cu atât mai mult cu cât, de cele mai multe ori,
încadrările cronologice - din cauza sărăciei de inventar a secolului V dar şi din cea a
limitelor extinse a datării prin ceramică - sunt prea largi în timp.
în această situaţie, nici descoperirile datate în secolul V de la Iaşi-Nicolina, aşa
cum au fost ele doar preliminar publicate, sau cele de la Todireşti (încă inedite), nu vor
putea rezolva mai mult în privinţa acestei tranziţii.
înainte de a prezenta sintetic concluziile şi observaţiile care se detaşează din
analiza făcută pe situri, în capitolul precedent, considerăm că mai trebuie făcute unele
aprecieri. în primul rând ne exprimăm îndoiala asupra corectitudinii depline a folosirii
adesea în literatura dc specialitate a unor termeni cc definesc tipurile dc locuinţe în
accastă perioadă. Cu mai multe ocazii de sesiuni ştiinţifice, unii arheologi au luat
atitudine împotriva termenului de semibordei. în scris, au făcut-o Vasile Neamţu56 şi
Ioan Mitrea , prin trimitere la Dicţionarul limbii române, care nu a înregistrat existenţa
unui astfel de cuvânt. în locul acestuia, Ioan Mitrea a propus termenul de locuinţă
semiîngropată. în ceea ce ne priveşte, dorim să pornim în demonstraţia noastră dc la
tipul bordeiului, dicţionarul amintit definindu-1 ca încăpere săpată în pământ şi
acoperită cu pământ, paie sau stuf.59 Dacă ţinem cont dc faptul că măcar aproape
jumătate din înălţimea medie a unui locuitor trebuia să încapă în groapa bordeiului,
propunem ca limită inferioară de încadrare, ca adâncime specifică bordeielor,
profunzimea de - 0,80 m. în principiu, pentru categoria locuinţelor săpate între 0,40 şi
0 ,7 9 m, considerăm cel mai adecvat, termenul de locuinţă adâncită, iar pentru mai puţin
dc accastă cotă (mai ales dacă terenul este în pantă, ceea cc a oblicat constructorul să

'B.O. TimoSiuk, Slov'jan Bukovini V-IX st., Kiev, 1976, p.29. în multe alte lucrări sc
vchiculcază chiar ideea că acest tip dc locuinţă este o creaţie exclusiv slavă, realizată la mijlocul
mileniului I d.Ch. (spre exemplificare, I.P.Rusanova, B.O. TimoSiuk, Kodyn - slavjanskie
poselenija V-Vlll v>v. na. r. Prut, Moscova, 1984, p.34, sau, mai recent, V.D. Baran (rcd.
principal), Slavjane jugo-vostacnoj Evropy v pred-gosudarstvennyj period. Kiev, 1990, p.219220.
52B.O. TimoSiuk, J.S. Vinokur, Pamjatniki Cernjaliovskoj kul'tury na Bukovine, în MIA. 1964,
nr.l 16, p. 186-187.
53L.V.Vakulenko, O.M. Prihodnjuk, Slavjanskie poselenija I tys. n.e. tt.s. Sokol na Srednem
Dnestre, Kiev, 1984, p.6 şi 11-12.
MI.P. Rusanova, B.A. TimoSiuk, op.cit., p.36-37.
55
a
M.Cârciumaru, Consideraţii generale asupra oscilaţiei climei în ultimii 5000 de ani, în
Suceava, IX, 1982, p.469-473.
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56Pentru problema terminologiei locuinţelor adâncitc în sol, cf. V. Neamţu, Hutte et demi-hutte.
Un probldme de terminologie, în AIIAI, I, XXIV, 1987, p. 9-16.
571. Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpafi şi Şiret în secolele Vl-IX e. n., în
Carpica, XII, p.64; Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în vcacurile V-XI e.n., p. 14-16.
58Ediţia 1984, p.93.
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sape parţial în perimetrul viitoarei amenajări pentru obţinerea unei relative orizontalităţi
a podelei) termenul de locuinfă de suprafaţă. Sigur, în delimitarea cu toleranţă dintre
ultimele două categorii, numai arheologul care a executat săpăturile la faţa locului,
cunoscând cel mai bine condiţiile de teren, va fi cel în măsură să decidă. în continuare,
vor fi folosiţi aceşti termeni propuşi.
Analize sintetice a numeroasei problematici legate de locuinţele ultimelor
secole ale primului mileniu creştin, ia răsărit de Carpaţi, au fost publicate de Dan Gh.
Teodor59 (pentru teritoriul Moldovei, 1978), I. Mitrea60 (pentru regiunea centrală a
Moldovei dintre Carpaţi şi Şiret, 1980), sau B.O. TimoăCuk61 (pentru regiunea Cernăuţi
- azi Ucraina, 1976). Relativ recent, Igor Corman şi-a finalizat teza de doctorat pentru
secolele V-VII în spaţiul pruto-nistrian, unde sunt analizate, pe larg, inclusiv statistic,
locuinţele care se încadrează în temă62.
în ceea ce priveşte subiectul acestui studiu, este prima abordare pentru spaţiul
geografic cuprins de Podişul Sucevei şi Câmpia Jijiei, două unităţi fizico-geografice
distincte, plasate în nordul Moldovei care au oferit, ambele, condiţii generoase dc
vieţuire din cele mai vechi timpuri. în continuare vom analiza, pc aspcctc constructive şi
perioade, descoperiri de locuinţe făcute în acest areal până în momentul de faţă.

(sec.V), Dorobanţii - una, Ghilăneşti - cel puţin una. Deţine o pondere dc circa 39%. în
prima etapă de secol V de la Todireşti, sunt exclusive, fiind anterioare probabil
momentului de răcire a climei, deţin o pondere identică cu cele adâncite la Nicolina (tot
.sec.V, faza Ib), devin spre mijlocul secolului al Vl-Iea şi în a doua sa parte majoritare la
Todireşti II şi aproape exclusive la Botoşana II. Adâncimea lor a fost, la cca mai mare
parte din ele, până la 30 cm faţă dc nivelul de săpare, făcută mai mult cu scop de
nivelare a podelei, de fixare pe sol a bazei construcţiei şi - prin depunerea pământului
excavat în exterior, Ia baza pereţilor - dc protejare de apele pluviale de şiroire.

A. Tipuri de locuinţe
a.
1 - bordeiul Sc cunosc puţine astfel dc construcţii, în general adâncite cu
minimum 1,10 m faţă dc nivelul actual dc călcare: Botoşana I (sec. V-VI) - caz unic,
Todireşti II (pe care îl considerăm contemporan în parte cu Botoşana I) - două bordeie,
Budeni (sec. VI-VII) - două, Iaşi-Nicolina (cel puţin unul, C 13, sec. VI, din faza a Il-a,
sec. V-VI), Suceava-Iţcani (sec. VI) - unul, Măriţia - Dărmăncşti (sec. VI) - unul,
Zahareşti - unul (datat de autori în secolul V!), Suceava-Şipot (sec. VI-VII) - două şi
Suceava- Drumul Naţional (sec. VII-VIII) - patru.
Practic, bordeiele propriu-zise deţin doar 12,7 % din totalul dc 118 locuinţe
avute aici în vedere, prezenţa lor părând să fie mai acccntuată la începutul perioadei de
studiu. De altfel, Ia Botoşana s-a observat diferenţa dc săpare de câţiva zeci de
centimetri în plus, în favoarea primei etape de locuire. Excepţie face Suceava - Drumul
Naţional, aşezare mai târzie, unde unii locuitori se pare că au preferat bordeiele.
a.
2 - locuinfă adâncită. Este, fără îndoială, cca mai răspândită variantă de
adăpost uman (peste 50% din total). Sc evidenţiază Botoşana 1, carc nu are dc loc
locuinţc dc suprafaţă (aici sunt majoritare opt din nouă cazuri), Todireşti II (nouă din 19
cazuri), Budeni - şase cazuri, Lozna - 11 cazuri (toate din ccle publicate), Cucorăni toate cele cinci cazuri, Iaşi - Crucea lui Ferenţ - două cazuri, Iaşi - Nicolina - patru
(sec.V, din opt) şi trei (sec. V-VI, din patru), Rus-Mănăstioara - toate trei, Udeşti - trei
(din patru), Dolheştii Mari - ambele, Suceava-Şipot - trei (din cinci).
a.
3 - locuinfă de suprafaţă. Acestea sunt: Botoşana II (18 din 22!), Todireşti I
(toate 13, sec.V), Todireşti II (8 din 19, sec.VI), Budeni - una, Iaşi - Nicolina - 4
59Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic..., p. 14-16; 72-73.
mOp. cit. p.64-68.
61Op. cit., p.51-58.
62Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrian în epoca evului mediu timpuriu (sec. V-VIl d.
Clir), Chişinău, 1998, p. 14-22.
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B. Forma
b.
1 - pătrată (unde acceptăm diferenţa între laturi de până la 20-25 cm)
Predomină în cele mai multe aşezări63, atât în etapa secolelor V-VI (Todireşti I - 10 din
13, Botoşana I - toate!), cât şi în cea a secolelor VI-VII (Botoşana II - 14 din 22,
Todireşti - 15 din 19, Budeni - 7 din 9 delimitate complet, Iaşi - Crucca lui Fcrcnţ ambele, Udeşti - 3 din 4, Dolheştii Mari - ambele).
Considerăm că această formă, de altfel de veche tradiţie Sântana de Mureş, a
devenit prioritară şi datorită nevoii de tipizare constructivă a pereţilor, în condiţiile în
care aceştia de acum solicitau eforturi deosebite, fiind făcuţi, mai nou, din lemn masiv.
b.
2 - dreptunghiulară (cu diferenţe peste 25-30 cm). Persistă la Todireşti I (
din 13), ca tradiţie Sântana dc Mureş, nu apare la Botoşana I, dar ulterior, pentru etapa
secolelor VI-VII se afirmă mai mult (Todireşti II - 4 din 19, la Botoşana II - toate opt
câte există aici, apar numai în accastă etapă secundă, Lozna - cel puţin 10 din 11,
Cucorăni - 4 din 5, Rus-Mănăstioara - majoritare, Şipot - 4 din 5, şi locuinţele singulare
dc la Măriţia Mică şi Zahareşti).
b.
3 - alte forme. Acestea derivă - considerăm accidental - de la cele pătrat
sau dreptunghiulare. Locuinţa de suprafaţă nr .6 dc la Budeni prezenta o formă dc
paralelogram. La Lozna, forma lui Bs se apropia de cca a unui trapez, ca şi la L27 de la
Botoşana.
C. Dimensiuni (şi suprafefe)
Pentru etapa secolelor V-VI, media estimată a dimensiunilor laturilor variază
după
cum urmează: Botoşana I (3,54 x 3,52 m), Todireşti I (3,27 x 3,23 m). Pentru etapa
secundă, la Botoşana, media generală este 3,70 x 3,30 m. Datorită celor opt locuinţe
dreptunghiulare sesizăm deci o diferenţă mai marc între cele două coordonate. Dacă se
scot din calcul complexele dreptunghiulare amintite (a căror coordonate sunt 4,06 x 3,25
in), avem numai pentru restul locuinţelor pătrate 3,49 x 3,44 m.
La Todireşti II, la locuinţele perioadei a doua de locuire, de secol VI, media
dimensiunilor este de 3,75 x 3,61 m. Alte aşezări: Lozna: circa 3,00 x 3,50 m, Cucorăni
- 3,76 x 3,32 m, Budeni - 3,56 x 3,71 m, Suceava-Şipot - 3,50 x 3,55 m. După cum se
poate constata laturile locuinţelor, indiferent de alte caracteristici constructive, oscilau
între trei şi patru metri, cel mai adesea în jurul lungimii de 3,50 m. în ceea ce priveşte

63I. Mitrea, op.cit., p.65.
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cazurile mai rare, au existat complexe mai mici (L |6 - Botoşana II, cu 2,55 x 2,30 m, L]g
- Todireşti I, cu 2,45 x 2,15 m, L4 - Todireşti II, cu 2,80 x 2,60 m, Rus - Mănăstioara, cu
B| - 2,50 x 2,70 m, Udeşti cu
- 2,50 x 2,75 m) sau, mai mari (L», Botoşana I, cu 4,00
x 4,10 m, Lâ, Botoşana II, cu 4,10 x 4,35 m, Lj, Todireşti I, cu 4,40 x 3,75 m, L2j,
Todireşti II, cu 4,50 x 4,25 m).
La rândul lor, suprafeţele locuinţelor variau, în general, în jurul a 10 - 12 m2.
Profităm acum de această ocazie pentru a face o observaţie asupra unei realităţi, neluată
în seamă până acum, deoarece, cu diverse ocazii, s-a vorbit sau s-a scris numai de
suprafaţa locuinţci, dar nu şi - practic - dc esenţialul spaţiu locuibil de care dispunea
aceasta. Deci dacă luăm ca etalon un complex cu laturile dc 3,5 m (12,25 m2) şi
considerăm că pereţii săi de bâmuială aveau o grosime dc 25 cm, rezultă că locuinţa în
interior avea doar 9 m2, cu o pierdere de circa 27 % din rezultatul calculului iniţial cu
care se operează mereu!

F. Intrarea
în aproape toate cazurile nu s-au putut descoperi dovezi ale practicării căilor de
acccs în locuinţe ale căror teren fusese, în mod normal, amenajat în pantă spre nivelul
podelei. Deoarece cea mai mare parte a complexelor au fost puţin adâncite în sol, doar
pentru asigurarea orizontalităţii podelei şi fixarea mai bună a fundaţiei construcţiei,
această realitate ni sc parc firească. Cazuri deosebite au reprezentat Li de la Botoşana, la
care ne-am referit deja, L 2 - Todireşti II, unde în dreptul mijlocului laturii de S-E, pe o
lăţime dc peste 1 m s-a sesizat o densitate deosebită de resturi de cărbuni, complexul de
la Zahareşti, carc avea practicată, pe latura sudică, o treaptă, B7 de la Budeni şi L |0 de la
Suceava-Şipot.64

D. L aturi
Aşa cum s-a constatat în .capitolul precedent, laturile gropilor locuinţelor,
indiferent de adâncimea lor, în general, sunt drepte. Cazuri rare s-au constatat la
Botoşana, unde unele locuinţe au prezentat laturi puternic curbate (L<s, L7, L2| sau L 25).
La rândul lor, colţurile sunt uşor rotunjite, foarte rar fiind unele mult mai
curbate, cazuri unde folosirea la pereţi - şi deci şi îmbinarea lor dc colţ - a lemnului
masiv, ar putea ridica, după părerea noastră, unele semne dc întrebare.
E. O rientarea
Aşa cum s-a menţionat anterior, orientarea locuinţelor căuta să ofere
locatarului cât mai multe avantaje. Pornind de la realitatea amplasării aşezărilor în
stricta apropiere a unei surse de apă curgătoare, pe forme de teren mai înalte, ferite de
riscul major al inundaţiilor, era firesc ca intrările să fi fost amenajate în partea mai joasă
a pantei, de regulă, partea de sud (sau de S-E sau S-V). Pornind de aici şi amenajările
pentru foc deţineau o poziţie devenită tradiţională, în partea opusă intrării, pe un colţ
sau altul, pentru economie de spaţiu. Judecând orientarea după amplasarea ipotetică a
intrării, în funcţie de datele terenului şi amplasarea instalaţiei pentru foc, pe situri,
situaţia este următoarea: Botoşana I/II - N-S sau variaţii spre NV-SV sau N-NE / S-SV
(excepţia L I - vest, prin marcarea intrării printr-o grupare de prundiş); Todireşti J (sector
A, La N uci) - N-NV / S-SE sau NV-SE, (sector B) - NE SV, Todireşti II (sector A) majoritatea NV-SE, sau N-NV/S-SE, sporadic NE-SV sau N-S (sector B) - N-S;
Budeni - şase cazuri NE-SV, două N-NE/S-SV, două NV/SE; Lozna - N-S cu devieri
NE-SV; Cucorăni - majoritatea N-S; Iaşi - Crucea lui Ferenţ - N-S, ca şi RusMănăstioara şi Iţcani; Udeşti - NV-SE ca şi Zahareşti şi, în sfârşit, N-S şi NE-SE,
Dolheştii Mari.
Prin urmare, orientarea pleca, în general, de la direcţia N-S (derivată dc la
poziţionarea feţei locuinţelor spre sudul ce oferea durata maximă zilnică de rcccpţionarc
a luminii solare), cu variaţii spre N-S sau N-E, în funcţie de panta terenului şi direcţia
spre sursa de apă sau cea de propagare a vânturilor reci.
Nu s-au observat eventuale diferenţieri de orientare în funcţie de tipul dc
locuinţă.
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G. Pereţii
Din cauza faptului că lutul dc la pereţi nu a înregistrat, prin ardere, întotdeauna
suprafaţa materialului constitutiv al peretelui, dar şi pentru că - după părerea noastră nu s-a dat constant atenţia cuvcnită chirpicului despre carc nu s-au publicat adesea
informaţii suplimentare, suntem în situaţia de a întâmpina multe neajunsuri de
interpretare.
Din datele de care dispunem, pereţii au fost făcuţi fie din lemn masiv
(bâmuială), fie tradiţional, din împletituri dc crcngi lutuitc, de multe ori ambele sisteme
părând să coexiste în acelaşi sit. Primul apare mult atestat la locuinţele mai adâncite. La
Botoşana I, unde faţă de etapa secundă de locuire complexele din prima au fost mai
adâncite în medie cu 35-40 cm, locuinţcle cu resturi masive de cărbuni, provenind de la
bârne, aparţin numai fazei prime. La Budeni, urmele carbonizate de lemn masiv aparţin
numai bordeielor, alte locuinţc cu această atestare materială fiind semnalate la Lozna
(Llt Li...), Cucorăni (B|9, Bţo), Suceava - Şipot (L4), Iţcani sau Măriţia Mică (tot
bordeie).
Discutabile rămân lutuirca pereţilor din lemn masiv, cât şi tipul de bârnă
folosită, care putea fi despicată în lung sau lăsată nedespicată, în secţiune rotundă. La
Botoşana I, cu excepţia lui Lj, nu s-au descoperit resturi de lutuială de pereţi. La L|,
accstea purtau amprentări de lodbe şi nuiele. Această excepţie poate fi explicată prin
interesul deosebit al gospodarului său, care în plus amenajase, cu prundiş, accesul în
locuinţă, dar şi baza pereţilor de nord şi est, placaţi cu lespezi de piatră. în rest, aşa cum
s-a specificat - ca şi la Lozna, unde în 1963 se constatase lipsa pământului ars,
amplasată şi ea la marginea pădurii, sau Măriţia Mică - ctanşeizarea s-ar fi putut face
după părerea noastră cu muşchi de pădure introdus între bârne.
La Botoşana II, locuinţele nu prezintă cărbune de la bârne, dar menţionăm că
acele complexe nu au fost incendiate.
Deşi majoritatea locuinţelor dc la Botoşana (23 din 32) au cel puţin câteva
gropi de stâlpi, în principal pe colţuri, după cum am constatat doar şapte prezintă urme
mai sigure dc bârne. Accasta nu înseamnă - după opinia noastră - că numai acestea au
avut pereţii masivi din lemn. Masivitatea accstora şi modul lor de ardere au determinat
eventuala conservare a unor resturi mai consistente de cărbune. De asemeni, nu

WDan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic..., p.15.
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excludem total posibilitatea, pentru locuinţele mai mici, cu distanţe mai reduse între
gropile de pari, ca aici să se fi folosit împletiri de crengi lutuite. La Todireşti I (Sântana
de Mureş tardiv), pereţii s-au făcut, pc mai departe, din nuiele împletite, de o grosime
aşa cum s-a stabilit la L|, de 6-7 cm.
în ccca ce priveşte etapa de secol VI dc aici, locuinţele cu pereţii din bârne (L i9
şi L2i) au coexistat cu cele cu pereţi din nuiele împletite, ultimul tip fiind mai ales
pentru locuinţele dc suprafaţă sau uşor adâncite. Lipsa unor gropi de stâlpi din partea
mai joasă a pantei terenului la cele două complexe o explicăm prin faptul că - în situaţia
obţinerii unei anumite rigidităţi a întregului sistem al pereţilor (prin fixarea forţată a
bârnelor în falţurilc cclor patru stâlpi de colţ) - capetele cclor doi stâlpi a căror gropi nu
s-au descoperit nu au fost, în mod obligatoriu îngropate sub nivelul podelei, ele însele
fiind ţintuite pc loc, prin forţele de împingere în colţul respectiv al gropilor locuinţelor.
Alte observaţii care ar putea indica folosirea pereţilor din împletituri s-au făcut
la Budeni (Ia L4 şi Ls carc prezentau deosebit de puţin chirpic, ccca cc a dus la supoziţia
autorului cercetării lor că au fost realizate din materiale uşoare) şi la Rus - Mănăstioara
(B, carc nu prezenta chirpic şi gropi de stâlpi). Că împletiturile erau, în continuare, în
folosinţă în secolele V-VII, ne demonstrează şi chirpicul cu astfel de urme de la Şipot
(L5 - unde s-au descoperit şi gropile a două şiruri paralele de stâlpi de la gardinele din
nuiele împletite, unde se bătuse pământ pentru consolidarea pereţilor), dar şi
perpetuarea tradiţiei acestor pereţi din cultura autohtonă a Tumulilor carpatici în primele
două etape de locuire de secol V de la Codin65, de lângă Cernăuţi.
în sfârşit, probleme diverse ridică şi gropile de stâlpi practic prezente în fiecare
aşezare investigată mai mult. Aşa cum s-a stabilit la analiza descoperirilor de la
Botoşana, între cele două etape de acolo nu s-au putut sesiza, din acest punct de vedere,
diferenţieri evidente, dovadă că, în mare, sistemul de construcţie, în aceste două etape,
nu a evoluat în mod deosebit. Tipul comun şi complet este cel cu gropi (stâlpi) pe
colţuri şi pe mijlocul laturilor, firesc dacă ţinem cont dc necesitatea de segmentare a
bâmuielii, sau cu gropi pe colţuri şi câte una pc mijlocul laturii lungi, ultimele pentru
furcile bârnei de coamă a acoperişului, pentru ccle dreptunghiulare de la Botoşana II sau
Todireşti II (L7). Suplimentar, de la început, fie ca intervenţie ulterioară, unele locuinţe
au avut stâlpi şi în plan central: L | 7 - Botoşana I, L 19 - Todireşti II, L2 - Suceava-Şipot
sau L2 - Ghilăncşti.
în această etapă a cercetării nu ştim când şi unde au apărut prima dată pereţii
din bârne, fără stâlpi, la colţuri îmbinate în cheotori. Dacă se va demonstra existenţa
acestui sistem de realizare a pereţilor încă de acum, cu siguranţă că marea parte a
locuinţelor de suprafaţă sau adâncite, care nu au păstrat gropi dc pari, îşi vor explica, în
acest mod, absenţa stâlpilor susţinători ai acoperişului. Acest sistem dc îmbinare apare după B.TimoSCuk - în nordul Bucovinei încă în perioada dezvoltării culturii LukaRaikoveţkaia, devenind apoi dominant în secolele X-XIII. Cea mai timpurie atestare a
acestui tip de realizare de perete, autorul citat o găseşte la L !0 de la Gorodok, pe râul
Smotrici, din faza târzie a culturii de tip Praga ,66

în continuare prezentăm pe scurt câteva concluzii la carc a ajuns acelaşi
ccrcctător ucrainean pentru actuala regiune Cernăuţi67:
- absolutizând anumite aspecte, acesta consideră că “toate locuinţele de cultură
slavă cercetate prin săpătură... s-au dovedit a fi construcţii dreptunghiulare a căror parte
inferioară era adâncită în sol;
- se constate) absenţa construcţiilor de suprafaţă cu pereţii din nuiele lutuite;
- pornind de la studiul etnografic al vechilor locuinţe din nordul Bucovinei,
carc nu aveau întotdeauna stâlpii pereţilor îngropaţi în sol, autorul citat consideră că
absenţa gropilor uzuale "nu indică o altă tehnică dc construcţie a pereţilor", decât cca cu
bâmuială fixată între stâlpi;
- deoarece sistemul constructiv cu stâlpi permitea ridicarea peretelui, indiferent
dc profunzimea gropii locuinţci, cclc mai puţin adâncite aveau obligatoriu adoptat acest
sistem;
- cele mai numeroase locuinţe din estul Europei, din secolele V-IX, sunt cele
parţial adâncite, cu pereţii din lemn masiv, ridicaţi deasupra solului.
O ultimă problemă la carc ne referim aici este cea a aşa ziselor tălpi, amintite
uneori de cătrc arheologi, fie pornind de la resturi carbonizate pe podea, fie - din contra
- dc la absenţa lor şi a gropilor dc stâlpi!68 Personal considerăm că termenul trebuie
folosit cu mai multă prudenţă. Pc de o parte, atunci când se găsesc resturi masive dc
cărbune pe podea, ele aparţin practic doar de masa lemnoasă a peretelui, iar pe dc alta,
dacă aceste tălpi ar fi existat pe marginea gropii locuinţei adâncite sau a bordeiului, în
condiţiile incendierii construcţiei, s-ar fi descoperit resturi masive dc cărbune şi în afara
perimetrului gropii şi la un nivel superior faţă de cel al podelei.

65I. P. Rusanova, B.A. TimoSCuk, op.cit., p.4 şi 8.
^B .A . Timo§2uk, op.cit., p.55 şi nota din subsolul paginii.
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H.
Instalaţii de fo c
Aşa cum s-a văzut, locuinţcle din această perioadă sunt dotate, cel puţin, cu o
instalaţie de foc, vatră simplă, vatră cu margine înaltă sau cuptor (dc piatră sau de lut).
Cazuri cu mai multe amenajări interioare pentru foc s-au înregistrat ca de
exemplu, la Todireşti II (L2 - vatră şi cuptor, Lf, - două vetre simple, L2o - două vetre,
L44 - două vetre).69
Locuinţc cu două instalaţii de foc, din carc una exterioară, s-au descoperit la
Botoşana II, Suceava-Şipot, Budeni şi Iaşi-Nicolina. La Todireşti I, un caz deosebit, nu
s-au surprins cu siguranţă amenajări pentru foc (două cazuri inccrtc de vetre, plasate
spre nord sau spre N-E). La Botoşana I (ca şi II) faţă dc vetre, prevalează cuptoare. în
etapa secundă de secol VI de la Todireşti, din 19 complexe, 12 (sau chiar 13) au avut
cuptor propriu-zis, şase (sau 7) au fost dotate cu vetre cu margine înaltă şi trei cu vetre
simple.
Preponderenţa cuptoarelor este evidentă şi la Budeni: din cinci bordeie, trei au
cuptoare (două vetre cu margine masivă), iar dintre ccle patru locuinţc adâncite, trei
blIbidem, p.51-54.
6aUn caz aparte este observaţia lui Mircea Ignat şi Victor Cozariuc de la Măreţia Mică: pe podea,
paralel cu marginile gropii locuinţei - care nu avea gropi de stâlpi - fusese săpată o şânţuire pentru
poziţionarea unor “tălpici".
La unele locuinţc păstrăm rezerve asupra contemporaneităţii resturilor instalaţiilor dc foc găsite
în acelaşi complex.
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posedă cuptoare. în schimb, Ia Lozna (din cclc 11 locuinţe la care s-au fiScut referiri
scrise, 10 vetre şi doar B7 avea cuptor), la Cucorăni (patru cazuri cu vetre şi doar B2 cu
un cuptor), la Rus-Mănăstioara sau la Udeşti predominau vetrele. în acest context
subliniem şi coexistenţa vetrelor şi cuptoarelor în toate aşezările unde s-au efectuat
investigaţii mai ample, fenomen surprins şi Ia Dolheştii Mari, Suceava-Şipot sau
Ghilăneşti.
Suprafaţa afectată arderii lemnului, fie la cuptoare, fie Ia vetre, a fost
amenajată, de regulă, direct pe nivelul podelei, rareori fiind uşor albiată. Forma
suprafeţei de ardere a derivat în funcţic de forma generală a instalaţiei, circulară sau
ovală la vetre, rectangulară, la cuptoare, mai ales Ia ccle care au folosit lespezi pe cant.
Urme de la unele gardine, din preajma instalaţiilor, s-au găsit la Botoşana (L, şi L !6) şi
Suceava-Şipot (L 4 şi Ls).
Poziţionarea amenajărilor pentru foc nu s-a făcut deloc la întâmplare: la
Botoşana aproape în toate colţurile dc N-E; la Todireşti II, opt în colţul de nord sau dc
N-E, şase în ccl dc est; Ia Budeni, cinci în colţul dc N-E, două la nord, una la N-V, una
la vest; la Lozna - S-E sau sud; la Cucorăni - două la nord, două la est şi una la N-E; la
Rus-Mănăstioara, Zahareşti şi Udeşti - N-E; la Dolheştii Mari - N-E şi est; SuceavaŞipot - două la N-E, una sau două la N-V, una la S-E; Suceava-Drumul Naţional - două
la N-E, una sau două Ia N-V şi una la S-E.
Un aspect deosebit este cel al prezenţei la unele locuinţc a unor cuptoare
exterioare, cotlonite, ale căror guri dc alimentare fuseseră amenajate totuşi în interiorul
spaţiului dc locuit (L 20 - Botoşana, B5 - Budeni, L2 - Crucea lui Fcrcnţ, L |2, L | 8 Suceava-Şipot70 sau Cg - Iaşi-Nicolina). în legătură cu accstea prezentăm câtcva
constatări:
- cuptoarele apar în locuinţe dotate cu amenajări interioare pentru foc (excepţie
la Iaşi-Crucca lui Fcrenţ, unde probabil, partea distrusă din complex avusese, iniţial, o
astfel de instalaţie);
- locuinţcle au o orientare aproape de axa N-S, ceea cc indică probabil o
anumită grijă suplimentară pentru realizarea unei construcţii locative dc calitate;
- adâncimile de amenajare sunt medii, variind între 0,50 m (la Botoşana) şi
0,80 m (la Budeni);
- gropile locuinţelor erau dreptunghiulare şi nu prezentau gropi de stâlpi (cu
excepţia celei dc la Botoşana, unde erau trei, discutabile, dintre care doar una
interioară);
- în general, complexele sunt de dimensiuni destul de inari cu laturi ce depăşesc
3 m;
- în toate cazurile, vatra cuptorului exterior este cu 15-25 cm mai ridicată decât
podeaua;
- amplasarea cuptorului este, în majoritatea cazurilor pe latura vestică
(excepţie, Budeni - colţul de N-E);
- aceste cuptoare au gârlici (Iaşi-Nicolina sau Budeni), sau o gură lungă
prelungită în interiorul spaţiului locuibil (Botoşana, Iaşi-Crucea lui Fcrcnţ);

70Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic..., p.17, unde nu ni se dau alte informaţii.
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uneori se foloseşte pavarea cuptorului cu lespezi de piatră pe toată suprafaţ
ca la Botoşana, sau numai la gura de alimentare - precum la Iaşi-Crucea lui Ferenţ.
Dacă pentru cuptorul de la L20 - Botoşana, unele din obiectele de inventar
descoperite acolo duc la părerea că acesta a folosit unor scopuri dc prelucrare a unor
metale, în schimb pentru restul unor astfel de descoperiri sc opinează folosirea lor
pentru copt pâinea sau pentru ars ceramica.71 Şi pentiu regiunea centrală a Moldovei,
cuprinsă între Carpaţi şi Şiret s-au emis păreri privind folosirea acestor amenajări pentru
copt pâinea sau pentru prelucrarea metalelor.72 Astfel de cuptoare s-au descoperit atât în
ner liber cât şi alipite locuinţelor şi în spaţiul dintre Pmt şi Nistru, în regiunea centrală a
Basarabiei (Dănceni, Selişte sau Petruha), ca şi pe cursul superior al Nistrului, la Sokol
(r. Kamencţ - Podolski, Ucraina). Datarea lor este făcută, în general pentru secolele VIVII, existând şi opinii dc datare începând doar cu sfârşitul sccolului al VlI-lea, după
carc acest tip de cuptor ar fi fost mult mai frecvent în veacurile VIII-X .73
I. Podeaua
Podeaua, de regulă, s-a amenajat orizontal, direct pe lutul galben, bătătorit, care
oferea faţă de cel negru, mai permeabil, o izolaţie mai bună faţă de umezeală. La
Botoşana (Li0) şi Măriţia Mică, podeaua fusese amenajată prin lutuirc, iar la Todireşti II
(L4 şi L6) s-a constatat folosirea unor lespezi dc piatră la podire. Nu s-a observat
existenţa unor gropi de provizii, în schimb, în unele cazuri s-au descoperit gropi de
dimensiuni mai mici, realizate, probabil, cu scopul dc depozitare a cenuşei (Botoşana,
Lozna). Situaţii deosebite s-au constatat la Todireşti, unde L t4 din primul nivel de
locuire a avut practicată o groapă de mari dimensiuni - pl.VI/2, şi la Botoşana (L9 şi Lu
unde au fost descoperite gropi cilindrice, departe de amenajarea pentru foc).
în plus s-a mai constatat cruţarca unor trepte : un prag în spatele cuptorului lui
B2 de la Cucorăni şi o posibilă laviţă la Botoşana (L^).
J. Acoperişul
Din cauza perisabilităţii sale şi a lipsei contactului direct cu solul, acoperişul
reprezintă cea mai grea parte de reconstimit la complexele cercetate arheologic. De
regulă, acopcrşul putea fi construit în una sau două ape. Pornindu-se de la gradul de
înclinare a terenului (la o pantă mai mare se putea prefera varianta “într-o apă“),
adâncimea şi sistemul de construcţie al pereţilor, se putea prefera una sau alta din
variante. La gropile cu stâlpi plasaţi pe mijlocul laturilor, pentru furci, logica ne impune
să presupunem existenţa acoperişului cu două pante. La Botoşana, de exemplu, toate
locuinţele care au prezentat urme masive de cărbune median, de la bârna de coamă (Ln,
L|9, L 30, L31) au astfel de gropi.
Ţinând cont de gradul deosebit de mare pe care trebuia să-l aibă înclinarea
acoperişului - carc şi el era departe de a fi performant, fiind făcut doar din paie sau stu fconsiderăm că în această perioadă era preferată varianta “cu două ape”. De rare ori,

71Ibidem, p.17-18.
72I. Mitrea, op.cit., p.71.
73I. Corman, op.cit., p.55-56.
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când a apărut doar câtc un stâlp central (L2 - Ghilăneşti), ar fi putut exista acopcriş unic.
Realizarea acoperişului, în situaţia lipsei descoperirii de scoabe, piroane şi cuie, a fost
făcută în mod cert, prin folosirea unor fibre vegetale (mai ales scoarţă de mesteacăn,
fag, ş.a.) cu care s-au legat atât leaţurile (realizate din crengi mai drepte, de exemplu de
răchită), cât şi snopii de paie sau trestie. înşişi căpriorii acoperişului cât şi grinzile de
coamă au fost probabil legaţi “în cruce", cu asemenea corzi vegetale rezistente la forţe
mecanice, dar nu şi în timp. Din accastă cauză, dar mai ales din cauza putrezirii
lemnului pereţilor, în funcţie dc specia de lemn, după 15-20 de ani maximum, locuinţcle
trebuiau refăcute .74 Acoperişurile atât de perisabile se schimbau probabil la 5-7 ani. în
această ordine de idei considerăm că, în cercetarea vechilor aşezări, uneori, se vorbeşte
cu prea multă uşurinţă de etape de vieţuire durând multe zeci de ani, pornindu-se de la
succesiunea resturilor materiale care au aparţinut unor astfel dc construcţii suprapuse.

Studiind în arealul propus al Podişului Sucevei şi Câmpiei Jijiei
complexele de locuire din perioada secolelor V-VII, ni se pare necesar să faccm, în
încheiere, unele observaţii:
1. insuficienţa cunoaşterii acestei perioade - şi în arealul amintit - deosebit de
importantă pentru procesul complex de formare - în timp şi în spaţiu - a poporului
român;
2 . insuficienţa ccrcctării aşezărilor care au dat până acum unele rezultate concrete prin
săpături arheologice, cele mai multe dintre aceste situri fiind cunoscute doar prin
simple sondaje;
3. insuficienta atenţie acordată, adeseori, pentru surprinderea tuturor detaliilor carc ar
putea fi observate în săpătură, ceea cc explică - în parte - şi nepublicarca integrală, în
uncie articole a tuturor datelor esenţiale descriptive ale fiecărui complex dc locuire;
4. imposibilitatea dc demarcare cronologică de maximă siguranţă a complexelor
arheologice de secol V, în contextul tranziţiei de la etapa “clasică" a culturii Sântana
de Mureş, dc secol IV, la cclc din cultura materială tipică a secolelor VI-VII.
Apariţia şi răspândirea noului tip de locuinţă, mai mult sau mai puţin adâncită
în sol, cu pereţi masivi din lemn şi instalaţie de foc performantă (cuptor sau vetre
înalte), solicită şi va mai solicita discuţii polemice. Dcoarcce tipul dc locuinţă, fie cu
stâlpi şi gropi marginale, fie din bârne încheiate la colţuri, dcci cu pereţii din lemn
masiv, dc regulă pătrate, cu vatră înaltă sau cuptor din pietre, a fost răspândit pe un areal
geografic deosebit dc întins din Europa estică şi centrală, în care cuprindem astăzi
teritorii din Ucraina, Republica Moldova, România, Slovacia. Moravia, Cehia şi părţi

răsăritene ale Germaniei75 şi pentru că etnogeneza slavilor comportă încă multe
controverse, ni sc pare firesc ca şi pentru apariţia acestui tip de locuinţă să fie opinii
deosebite. Dc regulă, mulţi cercetători, mai ales sovietici, au căutat originea acestui tip
constructiv în mediul arheologic unde vedeau şi baza etnogenctică a slavilor timpurii.
V.V.Scdov şi I.P.Rusanova au optat pentru cultura Pşevorsk, de unde s-ar fi născut,
ulterior, cca de tip Praga. în schimb, J.Wemcr, K.Godlowski şi P.N.Trctiakov văd
izvoarele culturii slave timpurii în antichităţile culturii Kiev.
Studiind, în mod special, problema locuinţelor, considerate “slave”, din această
epocă, P.Donat leagă apariţia tipului amintit dc locuinţă de zona de silvo-stepă a
Europei de răsărit, bazându-se pc constatarea că în cea de pădure a continentului nostru,
predominau, întotdeauna, construcţiile dc suprafaţă.7'' Atât autorii monografiei citate cât
şi mulţi din perioada sovietică au încercat să demonstreze caracterul pur slav al acestui
“tip arhitectural unic al locuinţei pătrate", caracterizat prin “simplitatea, comoditatea
şi monumentalismul pereţilor din bârne ”).77 în demonstraţia aceasta se aduceau ca
argumente, printre altele, următoarele aprecieri:
- cele mai timpurii locuinţc din Europa estică, adâncite în sol, cu planul pătrat
(sau dreptunghiular), cu pereţii din nuiele sau bârne, cu vatra deschisă, sunt cunoscute în
faza târzie a culnirii Zarubineţ, de pc Nipru Mijlociu;
- scmibordcic pătrate s-au dcscopcrit în toate aşezările culturii Kiev din secolul
III d. Ch. până la începutul secolului al V-lea;
- locuinţe pătrate, mai mult sau mai puţin adâncite, cu vetre de foc, se întâlnesc
frecvent şi în cultura Ccmeahov.
Din ccle dc mai sus, ţinând cont de gradul deosebit de relativitate a celor
apreciate, personal, nu reţinem nimic ca argument solid în favoarea intenţiei dc
demonstrare. Ceea cc ni sc pare cu adevărat definitoriu pentru secolele V-VII nu este
forma pătrată sau adâncimea variabilă dc amenajare în sol, caracteristici comune atâtor
cpoci şi culturi, ci apariţia folosirii aproape exclusivă a peretelui masiv din bârne
(despicate sau întregi) şi mai ales a instalaţiilor de foc performante, cuptoare
(predominante) sau vetre cu margine înaltă. Aceste amenajări pentru foc apar pe partea
stângă a Nistrului Mijlociu, în locuinţe pătrate, adâncite parţial în sol, eu pereţi din
nuiele sau bârne, aparţinând fazei finale a culturii Ccrncahov. Tipul acesta de locuinţe
devine predominant în aşezările amintite mai înainte, (Terenţî, Bacota, Sokol,
Dcmianov), având cuptoare din piatră, considerate deja de aceiaşi autori drept “una
dintre caracteristicile locuinţei slave timpurii"78, interpretare explicabilă prin graba cu
care unii arheologi sovietici vedeau în cultura Ccmeahov şi o prezenţă etnică slavă
arhaică.79
Tot în faza tardivă Cemeahov sc cunosc şi cuptoare dc lut realizate prin scobire
în solul iniţial de amenajare a locuinţei ( Demianov, Jurovca), care

74După clasele dc durabilitate a lemnului în contact cu pământul, se apreciază că fagul şi
mesteacănul rezistă sub cinci ani, bradul şi plopul între cinci şi zece ani, molidul 10-15 ani şi
pinul, salcâmul şi stejarul 15-20 ani (cf. F.Berindc, Prevenirea şi combaterea ciupercilor care
atacă lemnul din constnicţie. Editura Ccrcs, Bucureşti, 1986, p. 12). Pentru legături de rezistenţă
în construcţii se putea folosi coaja de mesteacăn sau plop, sau diverşi lăstari dc carpen, frasin sau
fag.

75V.D. Baran (red. princ.), op.cit., p.224.
16Ibidem. p.225.
77Ibidem, p.219. Cf. şi I.P. Rusanova, B.A. TimoSCuk, op.cit., p.34.
78V.D. Baran (rcd.princ.), op.cit., p.226.
79V.V. Sedov, Proishozdenie i rannjaja istorija slavjan. Moscova, 1979, p.97-98.
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Les complexes d ’habitation au nord-est des Carpathes
pendant Ie V-VII-eme siecles
L’&ude essaie d'analyser le systeme de construction des habitations et leur
dvolution dans l’ardal des departements dc Suceava, Botoşani et Iaşi (Moldavie,
Roumanie) pendant le V-VII-£me siâcles. Apres une prdsentation analytique de ces
complexes archdologiques par habitations, un chapitre ă part essaie de surprendre, de
mani&re syntli«Stique, les caract<5ristiqucs de ces habitations pr£sent6 es typologiquement.
Parmi d ’autrcs conclusions, on prouve que les fours faits en pierre, si utilis<Ss â
partir du VI-6 me sitele sur un ard al europden tr£s dtendu, n’ont pas un caractere
ethnique slave (tel qu’on a insistd surtout dans l’archdologie sovi<5tique); parus d£s la
culture „Sîntana de Mureş - Cemeahov” -ils repr&entent en fait une răaction
technologique de la part des populations nombreuses face aux conditions de
refroidissement du climat.
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80V.D. Baran (rcd. princ), op.cit., p.226. Pentru .infonnaţii legate
.
.
.
dc vechimea şi evoluţia tipului
de bordei cu amenajare de tip cuptor scobit, cf. M.Comşa, Cu privire la originea tipului de bordei
cu cuptor scobit din epoca feudală timpurie in zona extracarpatică a României, în Hierasus, V
(1983), p. 147-155.
81Fortăreaţa de pe Prut. Din istoria apariţiei Ceniâutiului, Ujgorod, 1979, p.52 (limba română,
în alfabet chirilic).
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Pl. I. Budeni-Dolhasca. Planul săpăturilor şi poziţionarea ipotetică a intrărilor în
locuinţe (complexele prefeudale sunt haşurate).

prefigurează pe cele dc lut - de exemplu - de Ia Repnev II .80 Din păcate însă, datarea
momentului final al complexului cultural Sântana de Mureş - Cemeahov, ca şi fixarea
cronologică mai exactă a etapei sale tardive, de secol V, rămân pe mai departe un
deziderat al viitorului. în acclaşi context al insuficienţei informative includem şi
afirmaţia sinceră a lui B.A. TinioSCuk, carc recunoştea la un moment dat că: “
„Deocamdată nu dispunem dc date ştiinţifice veridice despre perioada apariţiei
populaţiei slave pc teritoriul dc lângă Prutul Superior, deoarece problema etnogenezei
slavilor încă nu a fost rezolvată” .81 în realitate, considerăm că accst tip de locuinţă a
apărut înaintea definirii procesului genetic al etnicului slav menţionat iot mai des în
izvoarele scrise, începând cu secolul al Vl-lea, slavii, la rândul lor, putând să contribuie,
prin marile lor migraţii, doar la o grăbire a adoptării sale pe spaţii mari geografice,
locuite cu diverse populaţii, care vor prelua, mai devreme sau mai târziu, multe din
elementele dc cultură materială aduse de migratori.
Concluzionând, ccrcetarca accstor complcxc se demonstrează că este de o
importanţă deosebită pentru perioada avută aici în vedere, putând aduce informaţii
valoroase în privinţa cunoaşterii unor aspcctc ale nivelului tehnologic dobândit, dar şi
dc natură socială şi poate chiar - printr-o acumulare deosebită dc informaţii prin
cercetări viitoare - etnică. în accastă ordine dc idei, siguranţă că săpăturile sistematice
din viitoarele decenii vor aducc contribuţii dc certă valoare pe accastă temă.
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Pl. II. Botoşana. Locuinţcle nr. 30, 1, 3) şi !9; 1, sol vegetal; 2, nivel sec. V-VII; 3,
umplutura locuinţelor; 4, nivel geto-dacic; 5, nivel preistoric; 6 , sol galben; 7, bârne
arse; 8 , vatră; 9, pietre; 10, cenuşă; 11, gropi de pari; 12, arsură.

Pl. III. Botoşana. Planuri şi profile de locuinţe de formă dreptunghiulară, L5, L29, L7
şi L21: 1, sol vegetal; 2, nivel sec. V-VII; 3, umplutura locuinţelor; 4, nivel geto-dacic;
5, nivel preistoric; 6 , sol galben; 7, vatră; 8 , pietre; 9, gropi de pari; 10, arsură.
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PI. V. Todireşti. Locuinţele din sec.VI nr. 2(1), 6(2), 5(3) şi 3(4).

69

M ugur Andronic

itîîi

C om plexele de locuire din secolele V-VII

<m s>

s i

: •. I P& - 1 -J < * , / < ( , t ,* s c

ll

I

1 1 *i™ 1« s« to l

I ’ ~ ‘ I "*v/- y c
ţ:'; .*/*~*/| «*»#'<

W

J B ^ i‘r^n ««/»•

K \ \U i~~vj t*.**ww

1*1. V I. Todireşti. Locuinţcle din sec.VI nr. 32(1), 7 şi 8(2), 24(3) şi 22(4).

Pl. V II. Planul, profilul şi reconstituirea ipotetică (M. Andronic) a locuinţei nr. 19 de la
Todireşti.
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I23. L?3 EU.
Pl. V III. - Planuri şi profile strategice ale unor locuinţe având cuptoare exterioare: 1,
Suceava-Şipot, 2, Botoşana (sol vegetal; II, nivel feudal; III, nivel feudal timpuriu; IV,
nivel sec. V-VII e.n.; V, nivel comuna primitivă; VI, umplutura locuinţelor; VII, sol steril;
VIII, nivel sec.I V; IX, nivel sec. II-III d. Ch.; X, pământ purtat; XI, vetre şi cuptoare; XII,
bârne carbonizate; XIII, pietre; XIV, gropi de pari; XV, cenuşă), 3, Iaşi Nicolina (1, sol
vegetal; 2, sol negricios; 3, sol cenuşos; 4, sol cafeniu; 5, sol galben; 6 , pietre) şi 4, Budeni
(1, sol arabil; 2, strat prefeudal; 3, bordei prefcudal; 4, strat Latene; 5, sol viu; 6 , pietre; 7 ,
ceramică; 8 , arsură).
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Itu.urilc lixuinţckx tuprtputc U 3 «4 U 4 (Kt- V i—VII).

Pl. IX . Locuinţe descoperite la Udeşti şi Suceava.

73

Complexdilu^tou&înMecdircsecolele V-VII

Mugur Andronic

OOLHASCA- Bd. 19&4
S.S 07-<0-8 7

|| 11 1111 | ţ strat vegetal
|

©

• | nivel sec. VI-VII d.H.

Legenda.
5 jf ] S o l o ro b it

Ix W W N

Pâmân! negru cu urme dc

păm ânt cenuşiu deschis

g j ] P ăm ânt galb e n d e ic h s-rv sip o *.

I

( 3 P ăm ân t g a lb e n închis eu
1 3 infiltraţii f.ttobe de negru.

p ietre / chirpic

Elsoi viu

f. • b W A c ă r b u n e /
p ăm â n t ars

f i s j p i e t r e o r s e d in votrâ
[Ţ jjp â m o n t c r s
[ţ7] B u c ă ţ i de chirpic

I>1

cera m ică/ oase

0 C 6 r îx m e

/

A -A ’

m u )» «

~l&+

lilrt

m p * 0* 1
= 4 s=

Pl. X I. Planul şi profilul locuinţei B7 de la Budeni şi cele ale locuinţei de la Iţcani.

Pl. X. Planul şi profilul locuinţelor nr. 1 de la Dolheştii M ari şi reconstituirea
ipotetică a cuptorului său.
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C ERCETĂ RILE ARHEOLO GICE DE LA ŞIRET (1984-1989)
R aport de etapă
MIRCEA D. MATEI
După cum este cunoscut dintr-un raport preliminar (publicat, în condiţii de
onestitate colegială discutabilă, de către Lucian Chiţescu) anterior1, precum şi dintr-un
studiu apărut nu cu mulţi ani în urmă2, în perioada anilor ’70 săpăturile arheologice de
la Sirct au urmărit, în mod prioritar, cunoaşterea zonei estice a oraşului. Având ca punct
de pornire biserica “Sf.Trcimc", cercetările iniţiale s-au extins treptat către centrul
oraşului actual, astfel încât s-a ajuns cu cercetarea până în curtea spitalului orăşcnesc3.
După o întrerupere de mai mulţi ani, cercetările au fost reluate în anul 1983, ele
căpătând o mai mare amploare după anul 1984. Dacă, însă, în prima etapă a cercetărilor,
acestea au avut un caracter precumpănitor de sondaje informative, după anul 1984
săpăturile au fost subordonate, tematic, necesităţii cunoaşterii, în principal, a zonei
centrale a oraşului vechi, obiectiv din care a decurs, în mod firesc, cel de-al doilea, şi
anume cunoaşterea procesului extinderii teritoriale a oraşului în secolele XIV-XVI.
Folosind experienţa acumulată la Succava, colectivul de cercetare dc la Şiret nu a mai
urmărit, după anul 1984, efectuarea unor cercetări legate dc un obiectiv istoric anume, ci
a trecut la o cercetare extensivă a zonei centrale a oraşului actual. Din acest motiv,
săpăturile sau sondajele practicate la Şiret au fost amplasate astfel încât să permită
cunoaşterea ariei vechi a vetrei oraşului din secolul al XlV-lca, precum şi, în subsidiar,
extinderea teritorială a oraşului către vest-sud-vest.
Punctul dc pornire a cercetărilor, în noua etapă, l-a constituit biscrica cu hramul
“Sf.loan Botezătorul", aflată în centru oraşului actual, biserică pc locul căreia se
presupunea (şi s-a dovedit că nu fiîră temei) că se aflase şi o veche biserică catolică,
purtând acelaşi hram, care aparţinea călugărilor predicatori din oraş. După cercetarea
numai parţială a bisericii actuale cu hramul amintit, s-a trecut la sondarea zonei imediat

'Aprecierea noastră se întemeiază pc faptul că Lucian Chiţcscu nu a comunicat nici unuia clin
membrii colectivului dc cercetare dc la Sirct despre intenţia dc a publica - numai sub semnătura sa
- un raport preliminar asupra săpăturilor arheologice efectuate în oraşul amintit, deşi la cfectuarca
săpăturilor şi la interpretarea rezultatelor acestora participaseră, alături de semnatarul raportului,
atât Mircea D.Matei, cât şi Alexandru Rădulescu (aşa cum însuşi L.Chiţescu precizează în nota 1
a raportului pc carc l-a întocmit). întrucât considerăm că o asemenea practică nu poale fi decât
dezavuată, apreciem că, prin publicarca raportului amintit, L.Chiţescu a încălcat grav drepturile
de proprietate ştiinţifică ale celorlalţi membri ai colectivului, opinie pe carc am exprimat-o public
imediat după apariţia raportului menţionat (cf. Lucian Chiţcscu, Cercetările arheologice din
oraşul Şiret, în RMM, 1975. 3, p.48-53).
2M.D.Matei, Câteva consideraţii p e marginea începuturilor oraşului Şiret, în lumina celor mai
recente descoperiri arheologice, în RMM-MIA, 2, 1986, p. 19-25.
3L.Chiţescu, loc.cit., p.48, fig.l.
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înconjurătoare, zonă în carc au fost incluse parcul actual din jurul bisericii şi incinta
actualului muzeu de istorie al oraşului, ultimul complex aflându-sc la o depărtare de
circa 150 m nord-cst de biserică. Treptat, cercetările s-au extins (în funcţie de terenurile
în care ni s-a permis să efectuăm săpături) către biserica catolică actuală din oraş,
sectorul cel mai important - din punct de vedere al amploarei săpăturilor şi din cel al
semnificaţiei rezultatelor - dovedindu-se a fi cel din grădina dr. Fricdmann, situată pe
str. Bogdan Vodă (fig.l).

Problem e de stratigrafie. în cclc două casete practicate în interiorul bisericii
(una, în jumătatea de nord a naosului, cealaltă - în jumătatea sudică a pronaosului), s-au
obţinut rezultate deosebit de importante din punct dc vedere stratigrafie, chiar dacă
materialul arheologic recoltat a fost cu totul nesemnificativ.
Caseta din jumătatea dc nord a naosului a avut dimensiunile dc 6x3,30 m ,
latura sudică a acestei casete corespunzând axului longitudinal al bisericii, cea estică
sprijinindu-se pe capătul dinspre altar al absidei laterale dc nord a naosului. Pentru
cfcctuarea cercetării s-a impus demontarea pavimentului actual al bisericii, paviment
amenajat din lespezi dc gresie, dc formă pătrată, cu laturile de circa 0 ,2 0 m şi grosimea
dc circa 0,04 m. Lucrat foarte îngrijit şi sprijinit pc pat un de nisip (a cărui grosime varia
între 4 şi 8 cm), pavimentul se întindea pe toată suprafaţa casetei (numerotată Caseta 1 naos), el fiind întrerupt numai dc o placă de marmoră (Pantocratorul) situată exact sub
candclabn.il principal al naosului şi al bisericii. Sub primul pat de nisip sc afla un strat
subţire dc nivelare (cu grosimea medie dc circa 3 cm), amenajat dintr-un amestec de
pământ galben şi cenuşiu; sub acest strat de nivelare se afla un al doilea strat de nisip,
asemănător cclui dintâi, dar, pc alocuri, ceva mai gros. Cele două straturi de nisip, ca şi
cel intermediar (dc pământ amcstccat) suprapuneau un alt strat de nivelare, constituit
din pământ ccnuşiu. Grosimea acestuia din urmă era ncuniformă, ea fiind dc circa 0,20
m spre altar şi subţiindu-sc până la mai puţin dc 0 ,1 0 m spre zidul despărţitor dintre
naos şi pronaos (fig.3).
La circa 0,30 m faţă dc nivelul actual dc călcare a apărut un paviment dc
cărămidă, care constituia nivelul de călcare al bisericii din secolul al XVll-lea. Ceea ce
atrage atenţia, în primul rând, la acest pavaj este faptul că dimensiunile cărămizilor din
care era amenajai erau foarte diferite: 27/12, 25/15, 26/13, 36/20 şi, în sfârşit, 27/14 cm,
singurul element comun reprezentându-1 grosimea cărămizilor, care era de circa 4 cm.
Ca şi pavimentul dc gresie actual, cel de cărămidă al biscricii din sccolul al
XVII-lea era întrerupt tot de o lespede dc marmoră (Pantocratorul) carc era deplasată
uşor spre est faţă dc lespedea similară încastrată în pavimentul biscricii actuale. în
schimb, atrage atenţia un element nou: pavimentul de cărămidă al bisericii din secolul al
XVII-lea prezintă o înclinare destul de pronunţată, spre altar, înclinare căreia nu i s-a
putut găsi o explicaţie plauzibilă, din cauza ccrcctării numai parţiale a naosului.
Ca dc obicei, pavimentul de cărămidă al biscricii din sccolul al XVII-lea se
sprijinea pe un pat de nisip, carc avea, în oarecare măsură, şi un rol nivelator al
suprafeţei interioare a bisericii, rol sugerat dc grosimea mai mare a patului respectiv
spre altarul bisericii: aici, el depăşeşte grosimea dc 0 ,1 0 m, în timp cc spre pronaos
oscilează în jurul a 0,06 m.
Ccca ce reţine atenţia în cazul pavimentului bisericii din sccolul al XVII-ea
este prezenţa - sub patul de nisip amintit în rândurile precedente - a unui strat de mortar
consistcnt, a cărui grosime nu depăşeşte 4-5 mm, şi el înclinat spre altarul bisericii.
Stratul dc mortar amintit marchează momentul încheierii lucrărilor de construcţie a
bisericii voievodului Ştefan Petriceicu.
Sub stratul de mortar amintit se afla un nivel dc arsură, de culoare negricioasă,
sau, mai curând, dc pământ negricios, în bogat amestec cu fragmente mici de cărbunc
negru şi foarte bine tasat. Accst nivel suprapunea un strat foarte consistent de pământ
cafeniu, a cărui grosime depăşeşte, spre pronaos , 0,25 m. Baza acestui strat, a cărui
funcţie de nivelare este evidentă, prezintă o linie relativ orizontală. Aprecierea noastră

1.
Rezultatele cercetărilor din interiorul bisericii cu hram ul “Sf. Ioan
Botezătorul”
La 1 mai 1384, voievodul Petru I Muşatinul emitea, în Hârlău, un act4 de cea
mai mare importanţă pentru conoaşterea unui important capitol din istoria vieţii
spirituale a Moldovei sfârşitului sccolului al XlV-ica, şi anume acela al puternicei
poziţii ocupate de catolicism în Moldova, în general, şi în Sirct, în special. Actul avea ca
beneficiar biserica cu hramul “Sf.loan Botezătorul” a fraţilor călugări predicatori
(contempla/ioni, în textul latin al documentului)5 din Şiret, biserică despre care
voievodul precizează că a fost zidită de mama sa, Doamna Margareta, fără ca actul să
menţioneze şi data la care fusese zidită. Fără să intrăm în detalii, ne mulţumim să
amintim că fraţii predicatori deveneau, prin prevederile actului din 1 mai 1384,
beneficiarii venitului cântarului {fibra seu pensatorium 6 - potrivit aceluiaşi text latin al
documentului) din oraşul Sirct; în plus, voievodul nu omite să adauge că a acordat acest
privilegiu călugărilor predicatori la insistenţele mamei S3le, care îşi alesese amintita
biserică drept loc de îngropăciune.
în lipsa oricărei precizări cu privire la amplasamentul sus-numitei
biserici, identitatea hramului acesteia cu cel al bisericii actuale aflate în chiar centrul
oraşului Sirct ne-a determinat să credcm că nu este exclusă eventualitatea ca biserica
actuală - ctitorie a voievodului Ştefan Petriccicu7 - să se fi ridicat pe locul celei din
secolul al XlV-lea.
înştiinţaţi dc către preotul paroh (căruia îi mulţumim şi pc accastă calc) că
biserica urma să fie supusă unor lucrări de consolidare şi restaurare parţială, în cursul
lunilor iulie şi august 1984 am efectuat săpături arheologice în naosul şi pronaosul
bisericii (fig.2 )8.
Din păcate, în ciuda importanţei excepţionale a descoperirilor, preotul paroh nu
şi-a dat acordul pentru cercetarea exhaustivă a interiorului bisericii. Totodată, în lipsa
unui sprijin eficient din partea Mitropoliei Moldovei şi Succvei, nu s-a putut realiza
decât cercetarea parţială a naosului şi pronaosului.

*DRH, A, Moldova, 1, Bucureşti, 1975, p.l.
5Ibidem.
6Ibidem.
7Cf. Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumen-telor medievale din
Moldova, Bucureşti, 1974, p.76l.
8
Săpăturile au fost efectuate dc colectivul format din M.D.Matei (responsabil), dr. Emil l.Emandi
şi dr. Vasile M.Demciuc.
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este că stratul respectiv nu mai aparţine lucrărilor dc construcţie a bisericii din secolul al
XVII-lea, ci el trebuie pus în legătură cu o acţiune de nivelare a suprafeţei interioare a
altei biserici, existentă, anterior, pe locul celei din sccolul al XVII-lea.
Această interpretare este sprijinită, între altele, de existenţa sub stratul de
nivelare amintit a unui alt strat eu o grosime considerabil mai marc, având acelaşi rol.
Diferit ca structură de cel precedent, acest ultim strat de nivelare este format dintr-un
amestec de pământ cafeniu, pigmentat cu granule dc calcar şi cu uncie de culoare uşor
vcrziuc, ceea ce constituie un indiciu că respectivul strat de nivelare este constituit
dintr-un amcstec de pământ provenind din săparea unei fundaţii sau, în orice caz, a unui
şant a cărui adâncime depăşea, în profunzime, nivelul humusului medieval. Grosimea
mare a acestui strat dc nivelare, care spre pronaos, depăşeşte 0,40 m (el subţiindu-se,
treptat, către altar - unde ajunge numai la grosimea dc circa 0 ,2 0 m), evidenţiază faptul
că o asemenea cantitate de pământ nu putea rezulta decât dintr-o săpătură de volum
marc, aşa cum putea fi şanţul de fundaţie al unei construcţii de dimensiuni relativ
importante.
La baza acestui strat de nivelare se afla un nivel dc arsură (destul de gros circa 5 cm - dar necompact), nivel a cărui prezenţă Ia această cotă este greu de explicat,
în lipsa unor elemente care să conducă Ia o explicaţie cât de cât satisfacătoare, suntem,
totuşi, înclinaţi să considerăm că el a rezultat din activitatea desfăşurată dc cei cc lucrau
Ia săparea şanţului dc fundaţie al prezumtivei biserici anterioare celei din sccolul al
XVII-lea (biserică a cărei existenţă va fi confirmată, totuşi, de alte descoperiri), el
marcând, de fapt, un moment intermediar (o etapă) în procesul săpării şanţului de
fundaţie al acestei prime biserici.
în sprijinul acestei interpretări vine, de altfel, prezenţa sub acest nivel de
arsură, a ultimului strat de nivelare din interiorul vechii biserici siretene (acest strat
fiind ultimul în ordinea descoperirii, dar primul în ordinea cronologică a vechimii). Cu o
grosime care ajunge, pe alocuri, la circa 0,60 m (în acest caz, grosimea mai mare
înregistrându-se spre altar), stratul rcspcctiv are o componcnţă asemănătoare cclui
prcccdcnt; descoperirea, însă, în cuprinsul lui a unei lentile cu aspect de vatră temporară
pare să confirme faptul că ambele straturi dc nivelare sunt contemporane, fiind legate dc
perioada de construire a primei biserici aflate pe locul edificiului ridicat de voievodul
Ştefan Petriceicu.
în sfârşit, la baza acestui strat de nivelare se putea observa un strat de arsură
(gros de circa 5-6 mm), mult mai consistent decât cel semnalat anterior şi bogat în
fragmente mici de lemn carbonizat, în amcstec cu cenuşă. Acest strat de arsură in situ
suprapunea direct solul viu (sau, mai exact, humusul medieval).
în linii generale, profilul peretelui de est al casetei 1 - naos (fig.4 ) repetă
situaţia stratigrafică înregistrată în profilul peretelui dc sud al aceleiaşi casete, oferind,
însă, în acelaşi timp, şi o seric de elemente noi, de cea mai mare importanţă. în ceea cc
priveşte datele care repetă, în linii mari, observaţiile făcute în peretele sudic al casetei
amintite (perete care, precizăm din nou, coincide, ca poziţie, cu axul longitudinal al
bisericii din secolul al XVII-lea), menţionăm, pe primul plan, existenţa pavimentului dc
cărămidă al biscricii din secolul al XVII-lea. în peretele de est al casetei l-naos
intervine, însă, un element nou, şi anume: sub patul de nisip al pavimentului de
cărămidă sc găseşte, ca şi în profilul sudic descris anterior, acelaşi strat de mortar,
numai că, de data aceasta, el oferă date mai semnificative. Astfel, în locul unui simplu

strat de mortar apare un amcstec de mortar şi gresie spartă mărunt, aceasta din urmă
neputând fi explicată astfel decât ca provenint din activitatea propriu-zisă de construcţie
,i bisericii din secolul al XVII-lea. Componenţa diferită a stratului de mortar apărut în
ccle două profile ale casetei l-naos nu îşi poate afla decât o singură explicaţie, aceasta
fiind, după părerea noastră, următoarea: aflată în imediata apropiere a zidului nordic al
biscricii, zona în care se situează profilul de est al casetei l-naos era normal să conserve
resturi mai consistente ale activităţii de construcţie a zidurilor, fragmentele de gresie
%partă amestecate cu mortar fiind, probabil, împrăştiate în lungul zidurilor bisericii, în
timp ce spre interiorul bisericii astfel de resturi fie sunt foarte inconsistente, fie lipsesc
cu totul, nivelul respectiv reducându-se la dunga de mortar amintită.
Tot un element nou, de data aceasta de importanţă excepţională, apare în
acelaşi profil estic al casetei l-naos. Este vorba despre o lentilă de pământ negricios
amestecat cu fragmente de gresie spartă, care suprapune nivelul de arsură ce separa
humusul medieval de primul strat de nivelare, aşa cum apărea în profilul longitudinal
(sudic) al aceleiaşi casete. De data aceasta, prezenţa stratului de pământ negricios, în
amcstec cu fragmente mici de gresie spartă, nu mai lasă Ioc dubiilor în legătură cu
cxplicaţia provenienţei fragmentelor dc gresie: acestea din urmă trebuie legate de o
anume activitate de construcţie, iar construcţia nu poate fi decât vechea biserică
sircteană a călugărilor predicatori, menţionată documcntar în anul 1384. în sfârşit,
referitor la acelaşi profil este de menţionat existenţa unei vetre temporare (reprezentată
dc o lentilă de pământ ars la roşu, lungă de circa 0,75 m aparţinând, cu siguranţă,
constructorilor bisericii).
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Urmele prim ei biserici de piatră (fig.2).
Dacă toate observaţiile stratigrafice făcute în pereţii de sud şi, respectiv, de est
ai casetei l-naos conduceau la ipoteza că pc locul bisericii din secolul al XVII-lea a
existat o altă construcţie similară anterioară, această ipoteză a devenit certitudine în
momentul în care săpătura a ajuns la adâncimea de 1,60 m. într-adevăr, abia la această
cotă s-a putut observa o porţiune semnificativă din traseul unui şanţ de fundaţie.
Demantclată integral, din fundaţia primei biserici de piatră de pe locul celei actuale nu a
mai rămas decât şanţul propriu-zis, umplut cu un amestec de pământ cenuşiu-negricios
şi spărtură de piatră, rezultată din demantelarea zidurilor bisericii şi din smulgerea
pietrei de fundaţie, smulgerea blocurilor din fundaţie producându-se până la talpa
fundaţiei.
Şanţul de fundaţie amintit a fost descoperit atât în semicercul descris de absida
laterală de nord a bisericii actuale, cât şi în porţiunea dintre respectiva absidă şi zidul
care separă naosul de pronaos. Lat de numai 1,03 m, şanţul dc fundaţie conturează,
parţial, o absidă laterală nordică poligonală, precum şi un fragment (lung de circa 3 m)
din zidul longitudinal de nord al naosului bisericii vechi, la vest de absida laterală
amintită. Din păcatem lipsa de înţelegere faţă de importanţa descoperirii (vezi nota 8 )
ne-a obligat să ne mulţumim cu descoperirea tronsonului menţionat, fără a putea, din
acestă cauză, să precizăm nici măcar dacă biserica veche era situată, în întregime, în
interiorul celei din secolul al XVII-lea sau dacă decalajul planimetric este rezultatul
altui raport planimetric între cele două construcţii.
Colectivul de cercetare înclină să creadă că laturile de sud ale celor două
biserici se suprapuneau, fundaţia bisericii din secolul al XVII-lea distrugând resturile
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fundaţiei celei precedente; în sprijinul acestei ipoteze vine constatarea că în caseta 2 pronaos nu au mai apărut urme ale fundaţiei zidului longitudinal sudic al bisericii din
secolul al XlV-lea. Cu toate acestea, un semn de întrebare continuă să persiste întrucât
amplele lucrări executate în interiorul bisericii s-au făcut din păcate, fără supraveghere
arheologică. în vederea introducerii încălzirii centrale, întreaga suprafaţă dintre zidul
longitudinal sudic al actualei biserici şi gardul care delimitează, spre sud, curtca
biscricii a fost răscolit. Traseul conductelor pentru instalarea încălzirii centrale a distrus
resturile dc zidărie aflate în afara bisericii din secolul al XVII-lea; din aceste resturi de
zidărie nu s-a mai putut reconstitui nimic, dar este sigur că de la ele provenea o marc
cantitate de lespezi dc gresie, identice cu fragmentele descoperite în nivelul dc
construcţie al bisericii din secolul al XlV-lea. Din aceste motive, colectivul de cercetare
nu i-a mai rămas decât satisfacţia (reală şi justificată, totuşi) de a putea afirma că
biserica din secolul al XVII-lea (cu hramul “Sf.Ioan Botezătorul”) a fost amplasată pc
locul bisericii din secolul al XIV-lcs, ridicată dc Doamna Margareta, mama voievodului
Petru I Muşatinul, pentru călugării predicatori, din Sirct.

funcţic de care să poată fi explicat acest nou strat de nisip. în schimb, la baza stratului
dc nisip a apărut pavimentul dc cărămidă al biscricii din secolul al XVII-lea, numai că
poziţia marginii sudice a pavimentului în raport cu zidul actualei biserici ridică, din nou,
problema unei refaceri parţiale a pronaosului.
Marginea de sud a pavimentului de cărămidă al bisericii din sccolul al XVII-lea
este suprapusă parţial dc zidul dccroşat, dc care sc sprijineau atât stratul de nivelare (de
pământ), cât şi patul de nisip aflat imediat sub acest strat. Accastă situaţie stratigrafică
ne îndeamnă să considerăm plauzibilă ipoteza că biserica actuală a cunoscut, ulterior
secolului al XVII-lea, o intervenţie (chiar şi cu caracter parţial), carc a afcctat întreaga
latură de sud a pronaosului.
De Ia nivelul pavimentului de cărămidă al biscricii din secolul al XVII-lea,
zidul sudic al biscricii (de fiecarc dată avem în vedere numai latura de sud a
pronaosului) înregistrează o retragere, iar, după aspectul cclor cinci asize dc lespezi care
o marchează, considcrăm că abia după această înălţime de circa 0,40 m poate fi
identificată elevaţia zidului bisericii lui Ştefan Petriccicu. într-adevăr (pentru a nu mai
reveni ulterior la acestă problemă), la adâncimca dc 1 m faţă de nivelul pavimentului
actual dc lespezi apare decroşul fîindaţiei biscricii din sccolul XVII-lea, atât aspectul,
cât şi structura zidăriei fiind specifice unei fundaţii.
în schimb, în zona pronaosului se constată că pavimentul de cărămidă al
bisericii din secolul al XVII-lea nu sc mai sprijină direct pe un pat dc nisip, ci pc unul
de mortar (gros de circa 7-8 cm), abia acesta având sub el obişnuitul pat dc nisip, sub
carc apare, din nou, un strat subţire dc mortar.
Imediat sub pavimentul dc cărămidă al bisericii din secolul al XVII-lea (care
nu prezenta urme dc intervenţii sau vreo alveolare), s-a constatat că, la o depărtare de
circa 1 m dc zidul sudic al pronaosului şi pc o lăţime de circa 1,40 m , straturile
succesive dc mortar şi nisip pe care se amenajase pavimentul erau secţionate dc o
intervenţie ulterioară amenajării pavimentului. Pe toată lăţimea de circa 1,40 m ,
menţionată mai sus, sc observa cu claritate o umplutură formată de un amcstec de
pământ galben, cafeniu şi brun, pigmentată cu fragmente de mortar. După cum s-a
dovedit imediat, această umplutură a servit la nivelarea unei suprafeţe a cărei lăţime şi
lungime (aceasta din urmă stabilindu-sc numai după săparea şi a celeilalte jumătăţi a
casetei 2-pronaos) corespundeau dimensiunilor unui cavou. Axul extradosului bolţii
cavoului a apărut la adâncimca de circa 0 ,2 0 m faţă de pavimentul dc cărămidă al
biscricii din secolul al XVII-lea (respectiv, la circa 0,70 m faţă dc pavimentul dc lespezi
actual). Lucrată din cărămizi aşezate pc cant, bolta cavoului era intactă, ccca ce nc-a
făcut să sperăm că respectivul cavou nu fusese profanat de jefuitori, speranţa noastră
devenind certitudine, pe măsură ce săpătura s-a adâncit, de-o parte şi de alta a cavoului.
Stratigrafie vorbind, săpătura pentru amenajarea cavoului - lucrat în întregime,
din cărămidă - a survenit într-o perioadă, probabil, imediat următoare amenajării
pavimentului de cărămidă, ceea ce înseamnă că înhumarea s-a produs la puţin timp după
darea în folosinţă a bisericii ctitorite de Ştefan Petriccicu, refacerea pavimentului
făcându-sc cu multă grijă, după bătătorirea umpluturii de deasupra bolţii cavoului.
Groapa săpată pentru amenajarea cavoului secţionasc, mai întâi, un strat de
nivelare, constituit dintr-un amcstec de pământ negricios şi cafeniu, gros dc circa 0,320,34 m , carc suprapunea direct decroşul fundaţiei biscricii din secolul al XVII-lea şi se
sprijinea pe primele asize ale elevaţiei zidului sudic al pronaosului. Sub acest strat dc

Caseta 2-pronaos.
în continuarea ccrcetării arhcologicc efectuate în interiorul biscricii din sccolul
al XVII-lea, s-a deschis o a doua casetă, amplasată în jumătatea dc sud a pronaosului
(săpătură notată caseta 2-pronaos), casetă care a avut dimensiunile dc 7x3 m. Pentru a
putea obţine un profil transversal al săpăturii (laturile de est şi dc vest fiind reprezentate
de zidul despărţitor dintre naos şi pronaos şi, rcspcctiv, dc zidul vcstic al pronaosului),
caseta 2 -pronaos a fost împărţită, iniţial, în două suprafeţe egale, săpătura începându-se
în jumătatea vcstică a casetei (spre pridvor). Această abordare metodologică a săpăturii
s-a dovedit, în final, inspirată, dcoarccc ne-a permis obţinerea unui profil transversal AB (notat, ca atare, şi pe releveul bisericii - vezi fig.l), care ne-a permis obţinerea unor
date stratigraficc deosebit dc preţioase (fig.5 ).
Evident, săpătura a pornit, şi aici, dc la nvclul pavimentului dc lespezi actual.
Sub acest paviment a apărut, ca şi în naos, un pat dc nisip (gros, în medie, dc circa 0,20
m), pc carc sc sprijinea pavimentul de lespezi. Spre deosebire însă de situaţia semnalată
în naos, patul dc nisip din pronaos este compact şi unitar, pc toată grosimea lui. Sub
patul dc nisip a apărut un strat de nivelare (gros, în medie dc circa 0,25 m), constituit
dintr-un amcstec dc pământ negru, fragmente de cărămidă şi granule de calcar, fiind
evident că stratul în discuţie a servit la nivelarea interiorului biscricii, în toată suprafaţa
pronaosului. Abia acest profil ridică, însă, o problemă nouă, legată de etapele
constructive ale bisericii actuale. într-adevăr, în capătul dc sud al profilului a apărut o
situaţie neaşteptată, carc impune luarea în considerare a eventualităţii ca, măcar parţial,
biserica actuală să fi suferit unele refaceri, ulterior secolului al XVII-lea.
Pc cca mai mare parte a grosimii lui, stratul de nivelare amintit mai sus se
sprijină, în capătul său de sud, pe un zid cu un aspect relativ regulat, în schimb, sc
observă cu uşurinţă că limita superioară a stratului rcspcctiv suprapune un dccroş (lat dc
circa 0 ,2 0 m), abia dc la nivelul accstui dccroş putând fi vorba despre elevaţia zidului
bisericii actuale.
Adâncimca săpăturii a condus la descoperirea, sub stratul de nivelare, a unui
nou strat gros dc nisip, între cclc două straturi neexistând nici o urmă dc activitate
constructivă (mortar, cărămidă, spărtură dc piatră ctc.), dc care să poată fi legat şi în
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nivelare sc afla un altul, având aceleaşi rosturi, gros de circa 0,40 m , a cărui limită
superioară coincidea cu decroşul fundaţiei bisericii din secolul al XVII-lea şi se
sprijinea pe primele asize ale elevaţiei zidului sudic al pronaosului. Sub acest strat de
nivelare se afla un altul, având aceleaşi rosturi, gros dc circa 0,40 m , a cărui limită
superioară coincidea cu decroşul fundaţiei amintite; spre deosebire de cel precedent,
acest al doilea strat de nivelare era constituit dintr-un amcstec de pământ negricios,
zgură (rezultată dintr-o activitate dc reducere a minereului dc fier) şi mici fragmente dc
pământ ars, de culoare cărămizie. în sfârşit, sub acest strat de nivelare se afla pământul
viu care, pe măsura adâncirii săpăturii, trecea de la culoarea cafeniu-brună (a humusului
medieval) la nuanţe cafenii mai deschise, spre gălbui.
Cavoul avea lăţimea exterioară de 1,50 m şi se afla într-o stare de conservare
foarte bună, nereprezentând urme de jefuire, din acest punct de vedere constituind o
adevărată raritate. Lung de circa 3,40 m (lăţimea am menţionat-o mai sus), cavoul avea
peretele de sud la o depărtare de circa 0,95 m de zidul sudic al pronaosului, întregul
complex fiind realizat din cărămidă legată cu mortar alb, iar tehnica de cxccuţic trăda o
acurateţe remarcabilă. După dezvelirea integrală a cavoului (în urma săpării şi celei dc-a
doua jumătăţi a casetei 2 -pronaos), s-a confirmat conservarea intactă a complexului
funerar amintit, luându-se, în final, hotărârea deschiderii lui.

Prima şi cea mai importantă constatare făcută după demontarea întregului
cavou a fost accea că persoana căreia i se rezervase cinstca dc a 11 înhumată în
pronaosul bisericii beneficiase de un sicriu lucrat din scânduri de stejar, groase de circa
3 cm, ceea cc, în condiţiile de umiditate constantă din cavou, a permis conservarea
foarte bună a sicriului, în primul rând a fundului şi a părţilor laterale ale acestuia. în
schimb, capacul sicriului căzuse - prin putrezire şi datorită greutăţii lemnului - peste
resturile persoanei înhumate. Constatând starea dc conservare foarte bună a părţii
inferioare a sicriului, sub fundul sicriului s-au introdus (cu maximă precauţie) panouri
subţiri şi rezistente dc lemn,astfel încât s-a putut aduce Ia suprafaţă, intact, întregul
sicriu şi conţinutul lui. După o tratare şi consolidare primară şi rapidă a sicriului şi a
resturilor pc carc le conţinea, totul a fost preluat şi transportat la Suceava, intrând în
grija nemijlocită şi de înaltă calificare a colectivului Laboratorului zonal dc aici.
Descoperirea de la Sirct urmând a facc obiectul unui studiu amplu şi complex,
înainte dc prezentarea succintă a inventarului cavoului sc mai impun două precizări, şi
anume: potrivit unei practici curcntc, sicriul dc lemn era aşezat pe trei traverse de
cărămidă, restul fundului cavoului fiind reprezentat de pământul viu; în al doilea rând,
este de reţinut lipsa vreunei lespezi funerare, deşi este de presupus că mormântul
beneficiase, iniţial, de o asemenea lespede.
După desfacerea sicriului, a fost găsit şi primul clement textil, reprezentat de
un giulgiu ţesut din mătase pictată9. Pentru confecţionarea lui, s-a folosit o mătase cu
lăţimea originară, având lizierele păstrate pe ambele laturi. Tipul de mătase sc
încadrează în ţesătura “pânză”; la capetc, s-a intervenit în ţesere cu bătătură colorată,
creându-se dungi grupate şi lucrate în tehnica “diagonal”.
întreaga suprafaţă a giulgiului (fig.6 / 1) a fost decorată cu motive vegetale: în
centru se află un buchet de garoafe, cu florile separate între ele de grupuri de câte două
linii vălurite, paralele, iar restul câmpului este ocupat de flori de albăstrele (?), motivele
ornamentale fiind inspirate de plăcile de perete de “tip Iznik”. Decorul a fost realizat
prin pictarea cu un pigment alb pc bază de plumb (ceruză) şi un liant organic, solubil în
apă, unele porţiuni de culoare fiind înobilatc cu foiţă dc aur (fig.7).
în zona pieptului, de giulgiu au fost prinşi ciucuri din mătase şi fir metalic din
argint aurit înfăşurat pc fir textil, în nuanţe de roşu, galbcn-brun şi verde, trasând o
cruce cu braţe egale (precizăm că, la toate piesele textile, culorile sunt alterate în urma
contactului acestor piese cu acizii produşi de procesul dc descompunere a cadavrului
persoanei înhumate). Ciucurii au fost legaţi între ei printr-o şuviţă de mătase.
Dimensiunile giulgiului: lungimea - 1,68 m; lăţimea - 1,08 m.
După ridicarea giulgiului au ieşit la iveală, şi alte elemente de costum, şi
anume: a) un conteş; b) pc frunte, un şir de ciucuri, compunând legătura de ochi şi

C ercetarea şi inventarul cavoului.
Problema deschiderii, cercetării şi recuperării conţinutului cavoului descoperit
în pronaosul bisericii “Sf.Ioan Botezătorul”, din Sirct, a fost de o complexitate reală,
principala preocupare a colectivului fiind aceea de a reduce la minimum riscul
deteriorării conţinutului acestuia, în timpul operaţiunii de demontare a construcţici dc
cărămidă. în acelaşi timp, trebuia să se ţină seama de riscurile pe care le prezenta
prelungirea excesivă a acestor lucrări, păstrarea îndelungată în aer liber a inventarului
cavoului - fără intervenţia imediată a specialiştilor în conservarea lemnului şi a
textilelor - putând conduce la degradarea rapidă a acestui inventar. Tocmai de aceea,
colectivul de cercetare de la Şiret a cerut - şi este foarte bucuros să remarce faptul că a şi
primit foarte prompt - sprijinul specialiştilor Laboratorului zonal dc conservare de la
Suceava, a căror colaborare eficientă şi rapidă a redus la minimum riscul unei degradări
a inventarului.
Dificultatea principală a reprezentat-o, desigur, deschiderea şi, apoi,
demontarea cavoului, deoarece exista riscul ca, în timpul demontării cavoului, să se
producă prăbuşirea unor cărămizi din boltă, ceea ce ar fi provocat, neîndoielnic,
distrugerea, fie şi parţială, a conţinutului cavoului. Pentru a se evita această nedorită
eventualitate, deschiderea cavoului, la nivelul asizelor corespunzătoare bazelor bolţii, sau demontat succesiv cărămizile asizelor respective, introducându-se sub boltă, în
lungul cavoului, scânduri cu grosimea corespunzătoare celei a cărămizii demontate,
astfel încât, treptat, s-a obţinut, pe toată lăţimea cavoului, un adevărat pod de protecţie a
părţii inferioare a cavoului. Abia după realizarea acestui pod de scândură s-a trecut la
demontarea bolţii, bucăţile de mortar sau dc cărămidă rezultate din această operaţie
căzând pe podul de scândură de sub boltă, fără să provoace nici cea mai mică
deteriorare a inventarului mormântului. După demontarea bolţii, înlăturarea celor patru
pereţi verticali ai cavoului nu a mai prezentat nici o dificultate, astfel încât s-a putut
ajunge la baza cavoului.
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întreaga activitatc impusă de conservarea şi restaurarea pieselor textile descoperite în cavoul din
biseriiea “Sf.Ioan Botezătorul” din Sirct a fost coordonată de regretata doamnă Lidia Moroşan, dc
la Laboratorul zonal de restaurare, Succava. în acelaşi timp, exprimăm mulţumirile noastre şi drci dr. Paraschiva-Victoria Batariuc, (dc la Muzeul Naţional al Bucovinei, Succava), pentru
prezentarea succintă a pieselor respective, necesară prezentului raport preliminar. în context,
men|ionăm că inventarul textil al mormântului în discuţie va facc obiectul unui studiu amplu, aflat
în curs dc elaborare.
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resturi de tul, posibil de la un văl de faţă (păioară); c) o bonetă din mătase; d) în zona
mâinilor - un inel fin de aur, având în montură un rubin de mici dimensiuni, precum şi o
năframă.
Năframa (fig.6/2), care se găsea în mâna dreaptă, în zona abdomenului, a fost
lucrată (pe un suport care s-a distrus) în tehnica broderiei cu acul, cu fire dc mătase
colorate diferit: ocru închis roşu-vişiniu şi verde.
Decorul a constat dintr-o împletitură de vrejuri cu frunze alungite (palmete
rumi) şi flori, unele având corola rotundă, iar altele, ovală. Dimensiunile aproximative
ale năframei: lungimea - 46,8 cm; lăţimea - 46 cm.
Conteşul (fig.8;9/l; 11/2) a fost lucrat din mătase în ţesătură de tip “atlas”, de
culoare roşie (?), cu o croială amplă, cu câte trei clini trapezoidali laterali şi cu mâneca
dreptunghiulară. La bust, s-au creat, din cusătură, două fante-buzunare. în zona bustului,
de fiecare parte a hainei, se găsesc câte 24 de perechi de găitane din pasmanterie din fir
de argint aurit, cele din stânga fiind prevăzute cu bride pentru nasturi. Conteşul a fost
căptuşit cu o ţesătură tip “satin” de mătase, care respectă croiala hainei. Dimensiunile
conteşului: lungimea - 1,42 m; lăţimea (în zona poalelor) -1,69 m.
O dată cu desfacerea conteşului s-a observat că, pe oasele antebraţelor, se
găseau două lănţişoare decorate cu fir metalic; în jurul gâtului, se aflau resturile unui
lănţişor lucrat din broderie de fir metalic cu paiete. Toate aceste resturi au aparţinut,
probabil, unei cămeşi lucrate dintr-o mătase foarte fină, decorată cu o broderie cu fir
metalic din argint aurit; după toate probabilităţile, cămaşa a putrezit, această supoziţie
fiind confirmată de resturile de aţă dc la tivul ei, găsite sub rochie, în zona genunchilor.
Sub conteş, se afla o rochie-sarafan, lucrată din două tipuri de mătase: corsajul
(firg. 12/ 1) era lucrat din mătase dc tip “camha", dccorată cu flori de garoafă şi vrejuri
cu frunze; fusta (fig. 12/ 2 ) era lucrată din mătase dc tip “se ra s ir, ornamentată cu flori
de lotus chinezesc "hatayC'.
Corsajul (fig. 13), dreptunghiular, era foarte amplu decoltat şi se încheia în faţă
cu ajutorul unor copci din fier, din carc au rămas numai urme foarte slabe, datorită
coroziunii.
Fusta (fig. 14) a fost lucrată din clini realizaţi din fragmente disparate,
asamblate între ele fără să se ţină seama de dispunerea motivului decorativ din ţesătură,
situaţie care se observă, mai ales, în zona spatelui, aceasta făcându-ne să apreciem că
rochia a fost cusută în mod special pentru înmormântare. în timpul restaurării, s-a
observat o certă asimetrie în croiul spatelui (la corsaj), ceea ce poate constitui un indiciu
că persoana decedată a avut un defect fizic, constând, foarte probabil, dintr-o deformare
a coloanei vertebrale. Dimensiunile rochiei: lungimea - 1,40 m; lăţimea (în zona
poalelor) - 1,70 m.
în procesul demontării pieselor costumului, s-a constatat că, peste rochie, s-a
mai aflat o ţesătură extrem de fină (un tul), împodobită cu mici funde din fir metalic, din
care s-au mai păstrat însă numai fragmente foarte mici, în cutele rochiei.
în jurul corsajului, sub bust, s-a găsit un brâu lucrat din dantelă de mătase, care
înconjura talia de două ori, capetele atârnând, după înnodarc, în partea stângă a
corpului.
Brâul, dreptunghiular, era confecţionat din dantelă (fig.9/2) lucrată cu
ciocănele (mosoare). Motivele care decorează brâul sunt foarte variate: romburi, păsări
stilizate, copaci şi siluete umane, flori cruciforme, “căpriori”, corăbii, toate acestea fiind

dispuse în registre, separate între ele prin grupuri compacte de ochiuri simple. La
capete, firele de mătase au fost lăsate libere, iar pentru a sc evita desfacerea dantelei au
fost răsucite în şuviţe; la rândul lor, acestea au fost trecute printr-un manşon din lemn,
îmbrăcat într-o împletitură din fir metalic de argint aurit, capctclc formând franjuri.
Dimensiunile brâului: lungimea: 2,91 m; lăţimea: 0,70 m.
Pc fruntea persoanei înhumate se găsea un şnur de mătase răsucită (fig. 15/2),
pe carc au fost prinşi 14 ciucuri întregi şi 4 fragmentari - aşa-numita legătură de ochi.
Ciucurii au fost lucraţi din mătase colorată diferit: roşu închis, verde-oliv, brun cu
nuanţe verziu, la aceasta adăugându-se fir de argint aurit.
După degajarea bonetei (fig. 15/1), a ieşit la iveală un colac circular, lucrat din
mătase şi umplut cu o materie vegetală, colacul având capetele legate cu două şnururi.
Cât priveşte funcţia acestui colac, este mai mult decât probabil că el a servit la prinderea
părului, prin rulare.
S-au putut recupera şi pantofii (cu lungimea dc 23 cm), care erau confecţionaţi
dintr-o piele foarte fină şi aveau vârfurile ascuţite şi uşor ridicate, ca la papucii orientali.
O anume observaţie face sigură confecţionarea pantofilor în vederea înmormântării
tinerei persoane: pantofii erau legaţi între ei, la spate, în zona ştaifului, cu o bucată dc
piele, de formă dreptunghiulară.
Ca unică piesă de podoabă, mormântul conţinea un inel (fig. 16). Lucrat din aur
cu titlul 840 %o, cu diametrul dc 1,6 cm şi greutatea dc 2,66 gr., inelul a fost
confccţionat din sârmă cu sccţiunca circulară, iar într-o montură dreptunghiulară
(dccorată cu niello şi email alb) sc păstra, încă, un rubin faţetat, dc mici dimensiuni.
Descoperite, în anul 1984, în cavoul de cărămidă din pronaosul bisericii
“Sf.Ioan Botezătorul”, din Sirct, cele mai multe din piesele vestimentare au fost
restaurate la Laboratorul Muzeului Naţional al Transilvaniei, din Cluj-Napoca (pantofii)
şi în Laboratorul zonal al Muzeului Bucovinei din Suceava (rochia, conteşul, giulgiul,
năframa, brâul şi boneta). însumând mii de ore dc muncă migăloasă pe carc le-a prestat
un colectiv pc cât de harnic, pc atât de priccput, conservarea şi restaurarea inventarului
mormântului dc la Şiret reprezintă o reuşită incontestabilă a tuturor specialiştilor carc au
colaborat la accasta, reuşită pentru care noi, arheologii, ne exprimăm întreaga
gratitudine (pentru detalii, cf. Lidia Moroşan, Intervenţii de urgenţă asupra unor textile
arheologice din secolul al XVII-lea, în Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p.411-416).
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2.
Principalele concluzii istorice ale cercetărilor arheologice din sectorul
“M uzeu” 10
într-un studiu de sinteză publicat cu mai mulţi ani în urmă" - în care foloseam
descoperiri (încă) inedite la acea vreme
formulam ipoteza că oraşul medieval Şiret
reprezintă, pentru teritoriul extra-carpatic al României, un caz similar în ccca ce priveşte
atestarea arheologică a existenţei a două zone distincte, bine definite din punct de
vedere teritorial pc harta oraşului, de concentrare a locuitorilor în funcţie de criterii
etnice: români şi, rcspcctiv, alogeni.
Constituite şi delimitate destul de târziu în cursul procesului de cristalizare şi
de consolidare a structurilor urbane ale Şiretului, accstc două zone sunt ilustrate de
preponderenţa, în fiecare din ele, a unor materiale arheologice specifice celor două
componente etnice amintite, iar, ca dispunere geografică, ele se situează astfel: la est de
pârâul Cacaina era situat “cartierul” dominat dc populaţia locală româncască, în timp ce
zona de la vest de pârâul amintit - în care se include integral centrul istoric al oraşului
medieval din secolele XIV-XV - era locuită preponderent de elementele alogene
stabilite în oraş, în mod special dc o populaţie germanică (dar probabil, totuşi, nu
numai), purtătoare a aşa-numitei “ceramici cenuşii”. Invocând materialele arheologice
descoperite în cele două zone, făceam, suplimentar şi observaţia că fiecare din ccle două
cartiere îşi avea ca simbol câte una din ccle două foarte importante biserici ale oraşului
medieval- cartierul răsăritean (românesc) era dominat dc biserica cu hramul
“Sf.Treimc” (despre a cărei vcchime şi încadrare cronologică restrânsă se mai discută,
încă, şi astăzi), în timp ce cartierul dominat de populaţia alogenă - mai nou stabilită în
oraş - avea în biserica catolică cu hramul “Sf. Ioan Botezătorul" monumentul cel mai
reprezentativ, nucleul principal al acestui cartier constituindu-se chiar în jurul bisericii
amintite - ctitorie a Doamnei Margareta, mama primului voievod Muşatin al Moldovei,
Petru I Muşatinul12.
Privită sub raportul volumului şi semnificaţiei istorice ale descoperirilor
arheologice pe care sc putea întemeia ea, ipoteza formulată dc noi prezenta dezavantajul
unei argumentări inegale, în sensul că nu numai biserica “Sf. Treime” reprezenta un
l0Semnatarul raportului de faţă îşi exprimă regretul că sc vede nevoit să pună în circulaţie
ştiinţifică numai o parte a descoperirilor argheologice ficute în săpăturile din sectorul “Muzeu”,
începute dc semnatarul raportului în colaborare cu ccrcetătorul Emil I.Emandi (în anul 1984),
săpăturile au fost continuate (în 1985) numai dc către cercctătorul ieşean amintit, noi fiind în
imposibilitate de a participa, în 1985, la definitivarea cercetărilor. Din motive exclusiv subicctive,
Emil I.Emandi nu a colaborat la întocmirea prezentului raport şi nici nu ne-a pus la dispoziţie
însemnările sale personale făcute în anul 1985. Dacă relatarea şi interpretarea ştiinţifică a
rezultatelor obţinute în săpăturile din sectorul “Muzeu” nu au avut dc suferit consistent de pc
urma accstui refuz, ilustraţia care însoţeşte prezentul raport, putea şi trebuia să fie mai bogată,
dacă Emil I.Emandi ar fi dorit această colaborare.
n M.D.Matei, op.cit., p. 19-25.
l2Dacă biserica "Sf. Ioan Botezătorul”, ctitorită dc Doamna Margareta, poate fi considerată drept
cel mai reprezentativ monument de cult al populaţiei catolice din Şiretul sccolului al XlV-lea, ca
nu este, totuşi, şi prima biserică catolică din oraş. Cu circa un deceniu şi jumătate înainte a fost
construită o altă biserică (franciscană), in care pare să-şi fi avut sediul episcopia catolică,
înfiinţată, la Sirct, la ccrcrea voievodului Laţcu (pentru bibliografie, cf. Nicolae Stoicescu, op.c/7..
p.760).
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argument demn de luat în considerare, dar şi numeroasele descoperiri arheologice făcute
în imediata apropiere sau în împrejurimile acesteia puneau în evidenţă caracterul
autohton al populaţiei majoritare din zona de est a oraşului, în timp ce posibilităţile, cu
totul limitate, de cercetare a terenului din jurul sau din apropierea bisericii "Sf Ioan
Botezătorul” furnizaseră mult mai puţine argumente arheologice în sprijinul interpretării
propuse de noi, ponderea argumentării căzând pe monumetul abia amintit. Tocmai de
aceea, nevoia îmbogăţirii documentaţiei arheologice a impus efectuarea unor cercetări chiar şi numai cu caracter dc sondaj informativ - în puncte cât mai apropiate de ctitoria
Doamnei Margareta, acest ultim obiectiv fiind realizat, în anii 1984 şi 1985, prin
săpăturile arheologice din curtea Muzeului de istorie din Şiret (de unde şi numele de
“sector Muzeu”).
Terenul în care s-a putut efectua cercetarea a fost destul de redus ca
dimensiuni, aceasta obligându-ne să restrângem cercetarea la numai două secţiuni (vezi
planul oraşului). în ciuda acestei situaţii deloc favorabile, există toate motivele să
considerăm că săpăturile arheologice din sectorul amintit s-au soldat cu rezultate
excepţionale, bogăţia şi, mai ales, unitatea descoperirilor făcute în cele două secţiuni
fiind impresionante, fiecare dintre secţiuni furnizând date care se completează reciproc
şi dau un contur destul dc precis situaţiei din zonă, cel puţin pentru finele secolului al
XlV-lea şi începutul celui următor.
Incontestabil, rezultatele cele mai valoroase le-au avut săpăturile efectuate în S
I şi în caseta A, alăturată S I. Dispusă paralel cu str. Laţcu Vodă (şi având dimensiunile
de 30,00 x 1,50 m), S I a prilejuit descoperirea unei locuinţe de tip semi-adâncit, de
formă pătrată şi cu laturile dc circa 4 m fiecare. Detalii despre amenajarea interioară a
locuinţei nu se pot da, deoarece dezvelirea ei integrală a fost împiedicată de situaţia din
teren; în schimb, chiar în aceste condiţii s-a putut stabili că adâncimea săpată a locuinţei
era de circa 0,80 m de Ia nivelul de călcare corespunzător perioadei de construcţie şi
funcţionare a ei, la aceasta adăugându-se constatarea că pereţii construcţiei erau
căptuşiţi cu loadbc, a căror grosime iniţială nu putea fi mai mică de 4-5 cm. Dat fiind că
locuinţa a fost distrusă dc un incendiu puternic, întreaga suprafaţă a construcţiei (şi ne
referim Ia limitele gropii în care a fost amenajată) era umplută cu o cantitate foarte marc
de chiipic ars puternic, în amestec cu bucăţi de lemn ars, provenit de Ia structura
pereţilor aflaţi deasupra nivelului de săpare a gropii, ca şi de la acoperiş. Distrugerea
prin foc a construcţiei a făcut ca inventarul ei să nu poată fi evacuat, astfel că a fost
posibilă recuperarea unei mari cantităţi de ceramică (în primul rând), tocmai această
categorie de decoperiri fiind de o importanţă ştiinţifică excepţională.
Deşi era de aşteptat ca suprafaţa de teren din jurul locuinţei să prezinte urme de
incendiu, intervenţii ulterioare - constând, mai ales din răzuiri repetate ale terenului, au
condus la subţierea nivelului firesc de arsură, astfel încât, în urma acestor răzuiri, însăşi
groapa locuinţei a fost căpăcuită cu pământ rezultat din răzuirea terenului. Tocmai dc
aceea, conturul construcţiei se delimita foarte bine, numai că nu s-a pututu stabili un
nivel consistent corespunzător momentului incendierii construcţiei.
în schimb, în S II (perpendiculară pe strada Laţcu Vodă şi aflată la o distanţă
de numai 5 m de S I) s-a putut identifica un nivel de locuire relativ consistent (gros de
circa 6 -8 cm) care, după materialele ceramice descoperite în cuprinsul lui, poate fi
considerat contemporan perioadei de funcţionare a locuinţei descoperite în S I şi caseta
A. în afara ceramicii descoperite în respectivul nivel de locuire, în sprijinul aprecierii
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noastre vine şi observaţia că acesta prezenta şi slabe urme de incendiu, cu toate că şi
nivelul respectiv a avut de suferit de pe urma uncia sau mai multor răzuiri. Cuin, însă, în
cuprinsul S II nu au fost identificate locuinţc, ci numai două gropi cu resturi menajere
(foarte sărace în materiale ccramice reprezentative), pentru compararea situaţiei din cclc
două secţiuni rămâne utilizabilă numai ccramica descoperită în umplutura locuinţei şi,
respectiv, aceea aflată în nivelul identificat stratigrafie în S II.
Ceramica descoperită în umplutura locuinţci 1, aparţine sfârşitului secolului al
XlV-lea şi începutul secolului al XV-lca şi este reprezentată dc o gamă relativ limitată
de forme, ilustrând, prin aceasta, realităţi cunoscute şi în alte aşezări orăşeneşti
contemporane.
Neîndoielnic, privită sub raport cantitativ, ccramica descoperită în umplutura
LI este dominată de forma reprezentată de oala-borcan (fig. 17,18/1,3-6; 19/6,8; 21). De
dimensiuni foarte variate (acestea înscriindu-sc între înălţimi dc 11-27 cm, diametre ale
gurii de 7-13 cm şi diametre maxime în zona umărului de 10-22 cm), vasele aparţinând
formei oală-borcan sunt lucratc, fără excepţie, dintr-o pastă consistentă, bogată în nisip
cu granulaţie mijlocie (ccca cc conferă feţelor vaselor un aspect relativ zgrunţuros),
arderea fiind, invariabil, cenuşie. Forma respectivă de vas prezintă şi alte elemente
comune care, fiind bine cunoscute prin descoperiri fteute în întreaga Moldovă
contemporană şi tocmai de aceea considerate caracteristice ccramicii de la finele
secolului al XlV-lea şi din primele două decenii ale cclui următor, nu mai impun o
detaliere, fiind suficientă o enumerare sintetică a lor. Primul element comun este
reprezentat de buza îngroşată şi răsfrântă în afară: după faţa exterioară a buzei, faţa
interioară se caracterizează printr-o şănţuirc mai mult sau mai puţin pronunţată, în
funcţie de dimensiunile vasului, în general, şi ale gurii, în special. Buza propriu-zisă
este puţin înaltă (ca depăşind foarte rar înălţimea dc 1 cm), iar gâtul vaselor este, de
regulă, puţin înalt (1,5-2 cm), dar bine conturat. Umărul vaselor este, tot dc regulă,
împodobit cu un registru de caneluri puţin adâncite, carc acoperă întreaga suprafaţă
cuprinsă între baza gâtului şi punctul diametrului maxim al corpului oalei-borcan, de la
această regulă existând o singură excepţie printre vasele descoperite în umplutura LI
(fig.2 1 ).
în comparaţie cu forma de vas reprezentată de oala-borcan, oalele cu toartă
sunt mult mai slab ilustrate (fig.22/1). Chiar şi atunci când apare, oala cu toartă nu mai
aparţine cronologic cxclusiv sfârşitului sccolului al XlV-lea (fig.20) şi începutul
secolului al XV-lea, ci prezintă caractcristici dc profil specifice ccramicii mijlocului
secolului al XV-lea. Tocmai de accca, nu surprinde faptul că exemplarele dc oale cu
toartă lipsesc aproape cu desăvârşire dintre descoperirile făcute în umplutura LI, ele
fiind prezente numai în nivelul dc locuirc din S II şi în foarte slabele resturi ale aceluiaşi
nivel identificat în S I.
Dacă formele ccramice prezentate sintetic mai sus pot fi considerate apariţii
comune pentru întregul teritoriu est-carpatic, nu acelaşi lucru se poate spune despre
specia ceramicii cenuşii, pe care, cu decenii în urmă, am atribuit-o coloniştilor germani
stabiliţi în Moldova, în a doua jumătate a secolului al XlV-lea13. Foarte bine
reprezentată printre descoperirile făcute în LI, această specic ceramiCă se

particularizează prin trăsături specifice, atât ca forme cât şi ca tehnică de execuţie sau
ornamentare.
Specia ceramică la care ne referim aici a cunoscut o largă răspândire în oraşul
Şiret, descoperirile de acest fel - fîScute în mai multe puncte din oraş - fiind introduse în
circuitul ştiinţific de către Alexandru Rădulescu (fost, o vreme, membru al colectivului
dc cercetare de aici), într-un studiu foarte temeinic argumentat14. Tocmai de aceea, nu
considerăm ncccsar să detaliem, şi noi, aici, caracteristicile tehnico-stilistice ale acestei
specii ceramicc, o astfel de prezentare detaliată fiind cu atât mai puţin justificată, cu cât
- cu mai multe decenii în urmă - noi înşine am rezervat un studiu special descoperirilor
similare făcute la Suceava, iar ulterior studiului nostru acceaşi ceramică ccnuşie a
coloniştilor germani - descoperită, de accastă dată, la Roman, în cetatea muşatină de
lemn şi pământ - a fost prezentată şi analizată de L.Chiţescu15.
Forma cca mai larg răspândită a acestei ceramici cenuşii descoperite la Sirct, în
general, poate fi considerată la fel şi printre materialele provenind din săpăturile din
“sectorul Muzeu”, ea fiind reprezentată dc oala cu toartă. De ccle mai multe ori accastă
formă de vas arc un aspect suplu, asigurat de raportul dintre înălţimea vasului şi
diametrul Iui maxim. Astfel, vaselor cu un diametru maxim de 10-12 cm le corespunde
o înălţime carc oscilează în jurul a 2 0 cm, diametrul maxim fiind situat, în genere, cam
la jumătatea înălţimii, în zona de prindere a părţii inferioare a torţii (fig. 19/5; 22/4; 23;
24).
Spre deosebire de ceramica de certă factură locală, oalele cu toartă cenuşii au o
suprafaţă mult mai marc a corpului acoperită cu caneluri orizontale, registrul dc caneluri
începând ceva mai jos de buză şi coborând, uneori, până sub zona diametrului maxim
(fig. 19/5; 22/4; 23; 24).
Bine conturată, buza (deşi puţin înaltă) are partea inferioară marcată de o
muchie destul dc pronunţată, iar aspectul suplu al vasului este acccntuat dc gâtul înalt şi
dc o execuţie tehnică ireproşabilă (fig.23, 24). în alte cazuri (fig.22/3), când buza
vasului este ceva mai înaltă (putând depăşi 2 cm), profilul acesteia este mai complcx,
între partea superioară, rotunjită, şi baza profilată a ci apărând o muchie situată (a
jumătatea înălţimii buzei, elementul fiind specific oalelor de dimensiuni mai mari.
Stăpânirea desăvârşită a tehnicii dc modelare a vaselor la roata rapidă a permis
olarilor care au produs ceramica cenuşie să asigure şi jumătăţii inferioare a oalelor cu
toartă un profil la fel de suplu, la simetria pcrfectă a curburii pereţilor vasului
adăugându-sc cvazarea accentuată a bazei şi a fundului propriu-zis, absolut necesară
asigurării stabilităţii vasului (fig.23;24;25/6).
Deşi, în general, ceramicii cenuşii îi este specifică, în ornamentare, îmbinarea
canelurilor orizontale cu un registru de linii verticale sau cu o succesiune de “ramuri de
brad” (de unde şi denumirea de ceramică ornamentată cu “brăduţ”) - ambele ornamente
fiind imprimate cu rotiţa, printre descoperirile făcute în “sectorul Muzeu”, ramura dc
brad apare cu o frecvcnţă sensibil mai slabă, fără, însă, ca ca să lipsească (fig.26/4). Şi,

i3M.D.Matei, Die graue Keramik von Suceava und einige archiiologische Probleme des 14.und
15.Jh in derMoldau, în Dacia, N.S., VI. 1962, p.357-386.
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ceea ce este mai important, respectivul ornament este prezent, atât pe partea superioară,
cât şi la baza vaselor, fapt caracteristic ccramicii ccnuşii (fig. 19/1; 26/4).
O formă de vas foarte larg răspândită peste tot unde a fost descoperită ccramica
cenuşie este reprezentată dc castron. în general, caslroanele au dimensiuni mari,
diametrul gurii atingând - sau chiar depăşind - 30 cm, înălţimea depăşind, de regulă, 10
cm. Pereţii castroanelor prezintă o uşoară înclinare spre exterior (în raport cu fundul
vasului), iar profilul lor nu este unitar: în timp ce la unele castroane profilul pereţilor
descrie o uşoară curbură (fig.26/3), alte exemplare au pereţii drepţi (fig.26/2),
înregistrându-se numai o uşoară evazare la baza vaselor. Cât priveşte grosimea pereţilor,
toate exemplarele cunoscute până acum (la Şiret sau în alte părţi) se caracterizează prin
grosimi care depăşesc 1 cm, acestca fiind ceva mai mare la partea superioară a vasului,
dar accasta se explică prin profilul buzei, dc obicei destul dc elaborat.
Indiferent dc profilul părţii superioare a buzei (orizontal sau uşor înclinat spre
interiorul vasului) (fig.26/1,2), buza castroanelor are un profil cu muchie pronunţată,
situată la bază, fie, uneori, şi pe mijlocul buzei (fig.26/I). De cele mai multe ori, imediat
de sub buză porneşte peretele propriu-zis al vasului, fără să apară, ca element distinct şi
intermediar, gâtul vasului. Totuşi, chiar dacă în mai puţine cazuri, acesta din urmă este
prezentat (fig,26/3) sub forma unei curburi pronunţate, la baza căreia se profilează
umărul castronului, marcat dc o bandă îngroşată şi bine profilată, a cărei lăţime poate
varia, dar fără să depăşcască 1 cm.
în cazul castroanclor aparţinând speciei ceramicii cenuşii de sorginte germană,
unul din elementele distincte îl reprezintă practica ornamentării vaselor. Constând din
benzi de linii verticale sau oblice imprimate cu rotiţa (fig.26/3) sau din ornamentul, şi
mai caracteristic ccramicii cenuşii de origine germană, reprezentat de “brăduţ”
(fig.26/4), ornamentul poate fi situat fie numai la baza vasului, fie atât pe umărul, cât şi
la partea inferioară a accstuia. Dc altfel, în context, plasarea la baza vaselor a unui
registru ornamental realizat cu rotiţa nu este proprie numai castroanelor, ci este întâlnită
şi în cazul altor forme ceramice, inclusiv la cănile cu toartă şi cu profil suplu (fig.25/6).
înainte de a încheia prezentarea materialelor ceramice descoperite în “sectorul
Muzeu”, se impune completarea datelor prezentate până acum cu invocarea altor
descoperiri, dintre carc numai două pot fi considerate spccifice speciei ccramicii
cenuşii: în primul rând, descoperirea unui exemplar aproape întreg (lipsesc numai buza
vasului şi toarta) de oală cu toartă şi cu profil suplu, pe fundul căreia se păstrează
imprimată (în negativ) o marcă dc olar (fig.23), de o compoziţie deloc curentă,
asemănătoare unei catarame. Dcscopcrit în umplutura LI şi modelat din obişnuita pastă
cenuşie compactă, vasul prezintă toate caractcristicilc de profil ale formei descrise în
paginile precedcntc, iar prin apariţia acestei mărci dc olar sc defineşte şi mai bine
importanta descoperirilor făcute în locuinţa amintită.
In al doilea rând s-a descoperit, în umplutura gropii nr.l din S II o farfuriecastron (fig.27), modelată dintr-o pastă cenuşie şi având un profil destul de elegant,
vasul nefiind ornamentat.
în sfârşit, este dc menţionat descoperirea, atât în umplutura LI, cât şi în nivelul
de locuire din S II, a câtorva capace de oale, dintre care numai trei exemplare au fost
recuperate din LI (fig.28/1-3). Dintre aceste exemplare descoperite în LI, unul singur se
remarcă printr-un profil mai elaborat (fig.28/3), celelalte două aparţinând tipului comun.
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Ceea ce reţine, însă, atenţia în cazul cercetărilor arheologice din “sectorul
Muzeu" este descoperiea unui foarte mic număr de obiecte de metal. Este adevărat că, în
cazul L 1, puternicul incendiu care a distrus construcţia a provocat fărâmiţarea
obiectelor mici de metal, carc constituiau inventarul curent al locuinţei, sau
transformarea altora în bulgări de metal topit, astfel că lipsa obiectelor de metal nu
trebuie să surprindă. în schimb, descoperirea a numai patru piese de metal în nivelul de
locuire identificat în S II apare mai puţin firească, mai ales dacă ţinem scama de faptul
că nivelul respectiv corespunde unei perioade destul de lungi de vieţuire, de cel puţin o
jumătate dc secol. într-adevăr, două vârfuri dc arbaletă, o undiţă de bronz şi un amnar
dc fier (fig.29) reprezintă, totuşi, destul dc puţin pentru o zonă intens locuită din vatra
oraşului vechi.
*+*

Deşi de proporţii restânse, săpăturile arheologice efectuate în “sectorul Muzeu”
din centrul oraşului medieval Şiret au contribuit în mod substanţial la completarea
informaţiei referitoare Ia cel puţin două probleme importante din istoria primei
adevărate “capitale” a Ţării Moldovei:
a) Prima problemă, şi anume aceea a existenţei unui nivel consistent de locuire
în împrejurimile imediate ale bisericii “Sf.Ioan Botezătorul”, a primit, prin săpăturile
din “sectorul Muzeu”, un răspuns pozitiv, în sensul că perioada de la sfârşitul secolului
al XlV-lea şi începutul celui următor este documentată printr-un nivel de locuire
consistent, la aceasta adăugându-se constatarea că nivelul rcspcctiv prezintă o
continuitate reală în cele două secole amintite. Chiar dacă datarea nivelului amintit se
întemeiază numai pe descoperiri ceramice, avantajul că ceramica ultimelor două decenii
ale secolului al XlV-lea este, în general, bine datată îngustează considerabil posibila
marjă de eroare în încadrarea cronologică a lui în sectorul de cercetare amintit, situaţie
coroborată şi de realităţile stratigrafice constatate în sectorul “Bogdan Vodă”, realităţi la
carc se va face referire în paginile care urmează. Desigur, este dc regretat faptul că nu
au existat condiţiile ccle mai favorabile pentru amplificarea săpăturilor arheologice din
“sectorul Muzeu”, dar şi numai descoperirea LI a putut contribui la atestarea locuirii în
zona vetrei vechiului oraş, considerată a aparţine, teritorial, nucleului cu cea mai densă
locuire medievală din Şiret;
b) Dc o importanţă ştiinţifică egală este şi cea de-a doua problemă, la care
săpăturile arheologice din acelaşi sector au dat fie şi un răspuns parţial: certa majoritate
procentuală a descoperirilor de facUiră germană, în zona limitrofă bisericii ctitorite de
Doamna Margareta (cunoscută pentru sprijinul constant şi consistent pe care l-a acordat
catolicilor din Şiret şi catolicismului în Moldova, în general). Ceramica cenuşie (asupra
purtătorilor căreia, în Moldova, specialiştii au ajuns la un acord deplin) este o apariţie
atât de frecventă în această parte a vechiului Şiret încât, prin simpla comparaţie cu
descoperirile de factură sigur locală, sc constituie într-un argument ştiinţific irefutabil în
sprijinul afirmării prezenţei masive, în această zonă a oraşului, a unei componente
etnice nelocale a populaţiei citadine a Şiretului sfârşitului sccolului al XlV-lea.
O atare apreciere are însă nevoie de anumite explicaţii, iar accstea au fost
oferite (cel puţin parţial) dc rezultatele unei cercetări arheologice efectuate în jurul
bisericii cu hramul amintit, în anul 1983.
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Din cercetările anterioare, întreprinse în curtea spitalului orăşenesc, sc
desprinsese concluzia că în zona dc la sud de biserica “Sf.Ioan Botezătorul” existau
suficiente date stratigrafice (confirmate de descoperiri ceramice) carc atestau un nivel
de locuire vechi, databil la începutul secolului al XlV-lea16. Preveniţi de eventualitatea
începerii unor lucrări de restaurare la biserica amintită, membrii colectivului dc
cercctarc dc la Sirct (M.D.Matei, Alcx. Rădulescu şi Em.I.Emandi) au executat, în anul
1983, o săpătură (de dimensiuni restrânse 7,25 x 2,20 m) chiar pe latura dc sud a
bisericii, suprafaţa respectivă urmând a fi acoperită, ulterior, cu schele.
Deşi era foarte probabilă lipsa unei stratigrafii concludente referitoare la
etapele construirii edificiilor dc cult care se succedascră pc acelaşi loc (întreaga zonă
din jurul monumentului fiind supusă unor decapâri succesive legate de amenajarea
parcului şi a tramei stradale actuale a oraşului), săpătura executată de noi viza, în
principal, verificarea existenţei, şi aici, a acelui nivel dc locuire identificat în curtca
spitalului orăşenesc, nivel databil la începutul secolului al XlV-lea, corespunzător unei
etape (considerate de noi) preurbane din istoria aşezării. Din acest punct de vedere,
sondajul a îndreptăţit integral aşteptările colectivului.
La fel de subţire ca şi în curtea spitalului orăşenesc, nivelul respectiv
suprapunea direct humus-ul medieval. Ceea ce este, însă, foarte important, este faptul
că în nivelul respectiv au apărut câteva fragmente ceramice dintr-un vas de tip oalăborcan.
Din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice de execuţie ca şi prin prisma
profilului părţii superioare a vasului (din care provin cele câteva fragmente),
descoperirea din nivelul menţionat aparţine sfârşitului secolului al XlII-lea şi începutul
secolului al XlV-lea, datarea făcându-se prin comparaţie cu unele descoperiri făcute în
bordeiul nr.2 de la Lunca-Dorohoi17. Lucrate dintr-o pastă dc calitate mijlocie foarte
bogată în nisip cu granulaţic relativ mare, cele câteva fragmente provin de la partea
superioară a unei oale-borcan, al cărei profil se caractcrizcază prin absenţa gâtului,
curbura umărului pornind imediat de sub buza înaltă dc circa 2 cm. în plus, se remarcă
lipsa oricărui element ornamental, precum şi culoarea cărămizie a fragmentelor, ca
urmare a unei arderi incomplete.
Aşa cum am mai precizat, fragmentele invocate au fost descoperite într-un
interval de locuire care suprapunea direct humus-ul medieval, nivel care trebuie
considerat, deci, ca fiind cel mai vechi din zona respectivă, ceea ce nu face decât să
confirme situaţia stratigrafică din curtca Spitalului orăşenesc. Dacă la accastă observaţie
adăugăm precizarea că nivelul rcspcctiv este tăiat de şanţul de fundaţie al bisericii din
secolul al XlV-lea, anterioritatea lui în raport cu ctitoria Doamnei Margareta nu mai
poate fi pusă în discuţie. Din păcate însă, partea superioară a profilului secţiunii prezintă
o stratigrafie puternic deranjată de intervenţii târzii (inclusiv de gropi dc morminte
aparţinând necropolei bisericii din secolul XVII), valoarea ştiinţifică reală a profilului în
discuţie reducându-se la identificarea nivelului de bază de locuire, amintit mai sus. în
câteva locuri însă, deasupra acestui prim nivel dc locuire a putut fi identificată o

nivelare - cu grosimea medie de circa 0,40 m - la partea superioară a căreia s-a mai
păstrat (cu multe întreruperi) o dungă de arsură puternică, conţinând pietre sparte de
dimensiuni mici, şi ele arse sau prezentând pete de arsură. Dacă, la început, provenienţa
acestui nivel de arsură a ridicat numeroase probleme, descoperirea în cuprinsul lui a
câtorva bucăţi mici de zgură rezultată din procesul dc reducere a minereului de fier, ca
şi a unor fragmente dc lupe d e m eta l a uşurat interpretarea nivelului de arsură: el
corespunde unui orizont identificat în curtea Spitalului orăşenesc - orizont caracterizat
prin acelaşi aspect şi printr-o componenţă identică care ilustrează existenţa unei zone
rezervate activităţilor de reducere a minereului de fier (un fel de “cartier al
meşteşugarilor” identificat ca şi în alte centre urbane de la răsărit de Carpaţi). în cazul
Şiretului, însă, acest orizont nu poate fi datat decât spre mijlocul sccolului al XlV-lea,
deoarece, şi el, este tăiat de şanţul de fundaţie al bisericii construite în anul 1384.
Raportarea situaţiilor dc ordin stratigrafie sesizate, pe de-o parte în curtea
Spitalului orăşenesc şi în secţiunea din curtea bisericii “Sf.Ioan Botezătorul”, şi, pc de
altă parte, în cclc două sccţiuni din “sectorul Muzeu” ne conduce la încheierea, extrem
dc importantă, că, în prima jumătate şi spre mijlocul secolului al XlV-lea, în vatra
vechii aşezări de Ia Sirct s-au produs anumite mutaţii, la a căror sesizare arheologia şi-a
adus o contribuţie esenţială. Intr-adevăr,, atestarea unui nivel de locuire datând de la
finele secolului Ia XlII-lca şi din prima parte a celui următor, nivel care poartă amprenta
culturală a populaţiei locale româneşti şi care suprapune d irect humus-ul medieval, se
constituie într-un argument foarte plauzibil în favoarea afirmării existenţei unei locuiri
iniţiale dc caracter local, răspândită pe o suprafaţă relativ întinsă. Ulterior însă, în
aceeaşi zonă, materialul arheologic aparţinând locuitorilor originari este înlocuit cu
descoperiri carc nu mai au nimic comun cu cultura tradiţională locală. Devenite,
procentual, dominante, aceste descoperiri de caracter nelocal - pe care le atribuim
elementelor străine, dc colonizare - nu fac decât să sugereze că Şiretul a început să
cunoască o populaţie alogenă din cc în ce mai numeroasă, pe măsură ce aşezarea a
căpătat o importanţă sporită, în primul rând datorită poziţiei sale avantajoase pc drumul
comercial care lega Polonia de oraşele portuare Chilia şi Cetatea Albă.
Problema este, desigur, încă destul de departe de a putea fi considerată
soluţionată numai prin formularea opiniilor de mai sus. Explicaţiei legate de creşterea
treptată a rolului economic al Şiretului pe un drum dc tranzit tot mai intens frecventat de
negustori străini trebuie să i sc adauge şi alte elemente, care ţin însă cronologic, tocmai
de perioada atât de puţin cunoscută a mijlocului secolului al XlV-lea când, la răsărit de
Carpaţi, se petrec evenimente legate de structurările politice statale, care vor conduce,
succesiv, la constituirea şi consolidarea statului feudal de-sine-stătător Moldova.
Desigur, într-un raport cu conţinut arheologic consideraţiile istorice (chiar dacă
ar fi nefiresc să lipsească) nu pot şi nu trebuie să schimbe esenţa specială a respectivului
raport. Tocmai de aceea, ni se pare puţin indicat să amplificăm consideraţiile referitoare
la împrejurările în care populaţia românească atestată arheologic în perioada de la finele
secolului al XlII-lea şi începutul celui următor în zona centrală a oraşului Şiret de mai
târziu a fost împinsă de către noii veniţi (coloniştii străini) în afara zonei pe carc o
ocupase până atunci, locuirea românească deplasându-se către nord-est şi ocupând o
suprafaţă dc teren mai înaltă.
Interpretarea dată de noi realităţilor arheologice de la Sirct - interpretare
sprijinită de descoperiri recente făcute de arheologii Victor Spinei şi Costică Asăvoaie

l6Idcm, Cercetările arheologice din oraşul Şiret, în RMM, 1975, 3, p.48-53.
Dan Gh.Teodor, Eugenia Neamţu, Victor Spinci, Cercetări arheologice la Lunca-Dorohoi. în
ArhMold, VI, 1969, p. 187-212, flg.4/1,4,6; 5/4-6.8.
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în zona limitrofii bisericii ortodoxe cu hramul “Sf. Treime” 18 - ridică însă o serie de
probleme de ordin cronologic, în legătură cu momentul în care s-a produs popularea mai
intensă a respectivei zone de către populaţia românească a Şiretului. Dat fiind că marea
majoritate a descoperirilor arheologice făcute de cercetătorii citaţi, deşi aparţine
secolului al XlV-lea şi ilustrează rădăcini locale incontestabile, nu beneficiază, totuşi,
de condiţii optime de datare (situaţie care nu li se poate imputa, fireşte, cercetătorilor)
stabilirea momentului în care s-a produs concentrarea locuirii româneşti în zonă
continuă să rămână o problemă dificilă. Judecând însă după fragmentele ceramice
descoperite în locuinţe sau în gropi - şi ne referim, evident, la cele care aparţin, cu
certitudine, secolului al XlV-lea absenţa ccramicii cenuşii din zona cercetată parc să
fie o certitudine (dar aceasta, evident, cu condiţia ca astfel de descoperiri să nu fi fost
omise din ilustraţia raportului preliminar publicat de arheologii citaţi mai înainte). în
schimb, destul de numeroase fragmente ceramice aparţinând secolului al XV-Iea (mai
ales începutului acestui secol) trădează prin forme şi profilul părţii superioare a vaselor
de la care provin, o similitudine perfectă cu descoperiri făcute, atât în “sectorul Muzeu”,
cât şi în sectorul “Bogdan Vodă” (căruia îi sunt rezervate paginile următoare). O
asemenea similitudine nu poate fi explicată decât într-un singur fel: producţia sirctcană
de ceramică de uz casnic a fost puternic influenţată (ca şi în alte centre urbane estcarpatice, de altfel) de ceramica cenuşie a coloniştilor germani, fapt dovedit, mai ales,
de ceramica atribuită începutului secolului al XV-lea, considerată specifică perioadei
domniei lui Alexandru cel Bun. Constatarea aceasta nu are nimic surprinzător în ea,
tocmai datorită convieţuirii populaţiei româneşti a oraşului cu noii-veniţi. Ori, dacă se
admite datarea timpurie a bisericii “Sf.Trcimc” şi, implicit, anterioritatea acesteia în
raport cu ctitoria Doamnei Margareta, nu ne rămâne decât să admitem (chiar dacă,
pentru moment cu titlu de ipoteză) că biserica catolică amintită a fost ridicată ulterior
constituirii unei grupări alogene în zona centrală a Şiretului de mai târziu şi că o
comasare a populaţiei româneşti în zona nord-estică (mai înaltă) a oraşului s-a produs la
mijlocul secolului al XlV-lea19.
3. Cercetările din sectorul “ Bogdan Vodă”
După conturarca situaţiei stratigrafice din zona cuprinsă între biserica cu
hramul “Sf.Ioan Botezătorul” şi curtea Muzeului de istoric din apropiere, s-a impus
extinderea spre nord a arici supuse sondajelor arheologice. Această direcţie (definită
mai exact ca situându-se spre nord-vest de biserică) a fost impusă de realităţile localtcritoriale ale obiectivelor, şi anume: Ia sud de biserică, întreaga zonă de interes
arheologic este ocupată de clădirea, curtea şi terenul de sport aparţinând Şcolii generale
nr.l din oraş; chiar dacă solicitarea noastră de a efectua săpături în suprafaţa terenului
de sport a fost primită cu înţelegere de către conducerea şcolii, existenţa fundaţiilor unor
"V ictor Spinei şi Costică Asăvoaiei, Date preliminare privind rezultatele săpăturile arheologice
din 1992 de la Şiret, în ArhMold. XVI, 1993, p.215-227.
l9Toate problemele ridicate de consecinţele componentei etnice complexe a populaţiei Şiretului
au fost analizate în comunicarea pe care am prezentat-o (aprilie, 1996) în cadrul Secţiei de
arheologic medievală a Institutului de arheologie “Vasilc Pârvan", din Bucureşti, comunicare
(inedită) intitulată Oraşul Şiret in a doua jumătate a secolului al XlV-lea.
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clădiri din secolul al XlX-lea (demolate ulterior), ca şi a unor beciuri datând din acelaşi
secol excludea eventualitatea obţinerii unor rezultate de oarecare interes arheologic.
Cum în aceeaşi zonă se află şi curtea spitalului orăşenesc - în cuprinsul căreia se
ITicuscră cercetări în anii anteriori - teritoriul amintit nu mai justifica efectuarea de noi
sondaje arheologice.
La vest de biserică, de asemenea, nu se putea pune problema efectuării de
cercetări arheologice, deoarece întreaga suprafaţă este ocupată de reţeaua stradală densă,
cuprinzând zona de întretăiere a şoselei naţionale (care conduce la punctul de frontieră
Sirct) cu principalele străzi ale oraşului (vezi planul oraşului); în acccaşi zonă se află
atât clădirea primăriei oraşului, cât şi parcul din jurul acesteia.
La nord de biserică, întreaga suprafaţă de interes arheologic este ocupată de
complexul de clădiri al Casei de copii, prccum şi de construcţii de locuit, ceea ce făcea,
practic, aproape imposibilă cercetarea arheologică a zonei rcspective.
In aceste condiţii, s-a impus, ca una din soluţiile cele mai promiţătoare,
efectuarea unei cercetări de oarecare amploare în grădina locuinţei dr.Friedman, situată
pe str. Bogdan Vodă, la circa 300 m nord-vest de biserica “Sf.Ioan Botezătorul”.
Săpăturile din sectorul amintit au constat din trei secţiuni, dispuse astfel: S I
(cu dimensiunile de 21,70x1,50 m) a fost dispusă paralel cu strada Bogdan Vodă,
situaţia fiind impusă de panta naturală a terenului, a cărei direcţie este NV-SE; S II (cu
dimensiunile de 14x1,50 m) a fost trasată perpendicular pe S I şi amplasată la mijlocul
acesteia; în sfârşit, S III (cu dimensiunile de 12x1,50 m) a fost paralelă cu S II
perpendiculară deci şi ca, pe S I; primele două secţiuni au fost săpate în anul 1988, cea
de-a treia, în anul următor.
După cum s-a precizat chiar la începutul prezentului raport, obiectivul principal
al săpăturilor arheologice efectuate, la Şiret, în perioada asupra căreia ne referim, a fost
cunoaşterea procesului extinderii teritoriale a oraşului în secolele XIV-XVI, iar din
acest punct de vedere rezultatele obţinute în urma săpăturilor din sectorul “Bogdan
Vodă” au fost, cu adevărat, revelatoare. Prima şi cea mai importantă constatare a fost
aceea că zona ccrcetată era inclusă, în secolele XIV-XVI, în vatra centrală intens locuită
a oraşului Şiret, ceea ce ne permite să estimăm că zona cu locuire mai densă din centrul
oraşului avea un diametru de circa 600 ni. Chiar dacă, la prima vedere, suprafaţa de
maximă densitate a locuirii poate părea relativ restrânsă, realitatea nu trebuie să
surprindă, deoarece oraşul Şiret a fost, sub raportul suprafeţei vetrei cu locuire mai
densă, unul dintre oraşele de dimensiuni mijlocii ale Moldovei medievale, el fiind
departe de a se putea compara cu Suceava sau Iaşi, dar asemănător, din acest punct de
vedere, cu oraşele Baia, Roman şi Bacău.
Din punct de vedere stratigrafie, săpăturile din sectorul “Bogdan Vodă” au
furnizat date certe cu privire la existenţa unui nivel de locuire datând din a doua
jumătate a secolului al XlV-lea, consistenţa accstuia fiind egală cu aceea a nivelului
corespunzător începutului secolului al XV-lea.
în toată suprafaţa cercetată aici, se repetă situaţii remarcate şi în alte sectoare
din oarş, şi anume o foarte rarefiată locuire datând din secolele XV1I-XVIII. întradevăr, chiar dacă sunt de luat în considerae efectele distructive ale lucrărilor agricole,
nu poate fi lipsită de semnificaţie raritatea extremă a materialelor arheologice
aparţinând perioadei amintite, fapt atestat de prezenţa unui foarte mic număr de
fragmente ceramice (despre alte categorii de obiecte sau complexe arheologice nefiind
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se intercalează între acesta şi nivelul de locuire aparţinând mijlocului secolului al XVlea.
Confirmarea arheologică a existenţei nivelului de locuire datând din primele
decenii ale secolului al XV-lca este asigurată, în principal, de materialul arheologic
specific, pe care îl conţine acest nivel. în primul rând, este vorba despre prezenţa, în
cuprinsul lui - în proporţie de cel puţin 95% - a unor fragmente care prezintă toate
caracteristicile tehnice şi tipologice ale ceramicii atribuite primelor două-trei decenii ale
secolului al XV-lea, aşa cum sunt cunoscute din descoperirile făcute pe întreg teritoriul
Moldovei, indiferent de mediul în care s-au făcut acestea: urban sau rural.
Deşi descoperită pe aproape toată lungimea S I, ceramica cenuşie amintită
părea că prezintă o oarecare concentrare şi densitate mai mare, mai ales în carourile 4-7,
adâncimea medie Ia care se situau fragmentele respective fiind între 0,95-1,05 m, ceea
ce corespunde cu nivelul atribuit începutului secolului al XV-lea. Printre numeroasele
fragmente descoperite s-au aflat şi câteva tipice, provenind, în principal, de la buze de
vase şi, mai rar, de la torţi. în legătură cu procentul mai scăzut de fragmente de torţi,
este de făcut precizarea că oalele datând din primele două - trei decenii ale secolului al
XV-lea sunt, aproape în egală măsură, de tip oală-borcan (deci, fără toartă) şi de tip oală
cu toartă, dar, indiferent de aceasta, vasele au un profil identic, atât ca formă generală,
cât şi ca profil al buzei.
Fragmentele de buze de vase descoperite în nivelul amintit se înscriu,
invariabil, în categoria buzelor puţin înalte (maximum 1,5 cm), ele prezentând o curbură
pronunţată la exterior, în timp ce faţa interioară se caracterizează printr-o alveolare mai
puţin pronunţată. Vasele au gâtul scund, cu o curbură accentuată, în timp ce umărul
apare destul de proeminent, cu o curbură accentuată şi, în plus, este ornamentat cu
câteva caneluri puţin adâncite. Bine cunoscute prin descoperiri făcute în aproape toate
aşezările datând de la începutul secolului al XV-lea, toate aceste caracteristici ale
ceramicii cenuşii - considerată specifică perioadei domniei lui Alexandru cel Bun - se
confirmă şi prin totalitatea fragmentelor descoperite în nivelul corespunzător din S I,
situaţia repctându-sc şi în S II şi S III, mai ales în locuinţele descoperite în ultimile două
secţiuni21.
Deşi marca majoritate a fragmentelor ceramice descoperite în S I în nivelul de
locuire datând din primele decenii ale secolului al XV-lea aparţin perioadei amintite, la
baza acestui nivel s-au descoperit (într-un număr foarte restrâns) şi câteva fragmente de
torţi, tot cenuşii, care însă nu mai pot fi atribuite aceleiaşi perioade, ci ultimelor două
decenii ale secolului precedent. Cele câteva fragmente în discuţie (şi mai ales unul
dintre ele - flg.30) provin de la vase de dimensiuni mari, astfel de descoperiri fiind
atribiute, în mod curent, ceramicii cenuşii de influenţă germană. Fragmentul amintit
provine de la o toartă cu lăţimea de 4,2 cm, având marginile modelate prin imprimarea
degetelor, torţile de acest fel fiind caracteristice tocmai vaselor de mari dimensiuni (care
pot atinge înălţimea de peste 25 cm), foarte curente în cadrul speciei ceramicii cenuşii,
introdusă în Moldova de coloniştii germani şi preluată, apoi (chiar dacă numai parţial),
de către meşteşugarii locali.
21 Precizez că prezentarea datelor privind situa|ia stratigrafică din S I (sectorul “Bogdan Vodă”) se
face numai pe baza notelor din carnetul dc şantier, lipsa ilustrării grafice având aceeaşi explicaţie
pe care am dat-o la nota 10, supra.
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Prezenţa acestor fragmente de torţi la baza nivelului dc locuire datând dc la
începutul secolului al XV-lea nu trebuie să surprindă, deoarecc situaţii similare (bine
asigurate stratigrafie) s-au întâlnit în numeroase alte aşezări din Moldova (Succava,
Roman, Bacău şi, recent, la Târgul Trotuş), repetarea acestei situaţii confirmând
utilizarea tipului ceramic respectiv chiar şi la începutul secolului al XV-lea, deşi el este
considerat specific sfârşitului secolului precedent. Inexistenţa, absolut normală, a unei
cczuri între cele două secole (deşi se cunosc şi forme de vase - mai ales paharele specifice aceleiaşi ceramici de sorginte germană, care apar în ultima treime a secolului
al XlV-lca şi dispar chiar înainte de sfârşitul aceluiaşi secol) este confirmată, în acceaşi
S I din sectorul “Bogdan Vodă” şi de descoperirea altor fragmente ceramice dintre care
cel mai important ni se pare a fi un fragment din jumătatea superioară a unei oatcborcan, cu partea superioară a buzei ornamentată prin incizarea unor linii oblice. Cum şi
acest ornament este considerat specific ceramicii ultimului sfert al secolului al XlV-lea
(el contribuind, între altele, Ia definirea aşa-numitei ceramici muşatinc, de factură
locală), descoperirea unui astfel dc fragment într-un nivel de locuire datând de la
începutul secolului al XV-lea nu face decât să confirme existenţa unei certe continuităţi
între ceramica sfârşitului secolului al XlV-lea şi accea a primelor decenii ale secolulu
următor (această realitate este, dc asemenea, confirmată de numeroase descoperiri
făcute în alte aşezări decât Şiretul).
în carourile 4-7 ale S I, fragmentele ceramice datând de la începutul secolului
al XV-lea suprapun o suprafaţă (de circa 4 m lungime) în care apare o concentrare dc
lespezi dc piatră, care sugerează existenţa unui pavaj (?). Mai consistent în profilul
sudic al S I, acest pavaj (?) parc să se extindă către capătul de sud al S I, iar simpla lui
existenţă îndeamnă la presupunerea că, undeva, în apropiere, s-ar putea afla o
construcţie, în jurul cărcia a şi fost amenajat. în consecinţă, deschiderea unei noi
secţiuni (S II), anume în zona pavajului (?) în care acesta apare mai consistent, s-a
impus cu necesitate.
Perpendiculară pe S I şi având dimensiunile de 14 x 1,50 m, S II nu a răspuns
la principala problemă care a determinat deschiderea ci. Deşi nivelul dc piatră spartă
continuă şi în primele două carouri ale S II (deci, în apropiere de S I - numerotarea
carourilor S II făcându-se cu începere de la S 1), concentrarea de lespezi sparte nu a
putut fi pusă în legătură cu vreo construcţie anume. Interpretarea cea mai plauzibilă a
acestei concentrări dc lespezi sparte este aceea că ea reprezintă resturi abandonate din
material de construcţie, folosite la un edificiu rămas neidentificat. în schimb,
observaţiile făcute în carourile 1-4 ale S II au avut darul să confirme faptul că masa de
lespezi sparte suprapunea nivelul de locuire de la începutul secolului al XV-lea, un
clement nou reprezentându-1, în S II, descoperirea câtorva fragmente ceramice cenuşii,
printre lespezile sparte.
Observaţiile stratigrafice prilejuite de săpătura din S II (fig.31) au contribuit
însă, în mod decisiv, la conturarea unor situaţii care, în S I, puteau fi doar presupuse.
Aflată într-o uşoară pantă în raport cu S I, S II pare a fi fost mai puternic afectată de
lucrările agricole practicate în suprafaţa dată. Din această cauză, antrenarea pe verticală
a materialului arheologic s-a dovedit mult n..v.i pronunţată în S II; această situaţie este
ilustrată de descoperirea primelor fragmenta ceramice datând din secolul al XV-lea
(ceramică roşie, aparţinând mijlocului secolului arătat) încă de la adâncimea de circa
0,30 m, cotă la care ele erau răspândite relativ uniform, fără ca accstca să aparţină unui
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ţiu l i.mc picci/at. Un asifci dc strat a putut fi identificat abia la adâncimea de circa
70 0.KU m (Iii carouri Ic 3-4).
Identificarea stratului amintit a fost posibilă numai la o distanţă de circa 5 m de
S I. datorată unei intervenţii destul dc adânci, dc forma unei gropi, a cărei bază sc afla la
■ 1, 15 m faţă de nivelul actual de călcare. Accastă groapă, care a afectat capătul dc nord
al S II, era destul de slab conturată în profilul sudic al S I şi, după toate probabilităţile,
ca a fost săpată în sccolul al XVII-lea. într-adevăr, accastă încadrare cronologică a
gropii a fost impusă dc dcscopcrirca, în umplutura gropii, a unei mari cantităţi dc
ceramică neagră - specifică secolului al XVII-lea -, dar, la limita superioară a umpluturii
gropii, s-au găsit şi câtcva fragmente ceramice smălţuite, spccificc sec. al XVIII-lea.
Stratul de cultură aparţinând secolului al XV-lea are o grosime medie de circa
8-12 cm şi este constituit dintr-un pământ ccnuşiu zgrunţuros, pigmentări consistente de
pământ negricios şi foarte rare bucăţi de chirpic ars. Acest strat este foarte bogat în
fragmente ccramice, atât roşii, cât şi cenuşii, predominând cele cenuşii, ceea ce împinge
datarea stratului respectiv cătrc începutul secolului al XV-lea.
Spre deosebire dc situaţia din S l - în cuprinsul căreia nu au apărut complcxc
arheologice deosebite şi carc a permis numai cfcctuarca dc observaţii stratigraficc
(foarte importante, de altfel) - , în S II (pe lângă observaţii stratigraficc la fel dc
importante) a fost surprinsă, dar numai parţial, şi o locuinţă adâncită (numită,
convenţional, dc “tip bordei”), aflată în carourile 5-7, adică la o distanţă de circa 7 m dc
capătul dc nord al secţiunii. Neîndoielnic, importanţa acestei dcscopcriri rezidă, înainte
dc toate, în faptul că ea demonstrează existenţa unei locuiri în zona reprezentată dc
scctorul “Bogdan Vodă”, locuire carc a fost, dc altfel, confirmată de dcscopcrirca, în S
III, şi a unei a doua locuinţe, contemporană cu prima.
Locuinţa nr.l (din S II) a fost surprinsă numai parţial în cuprinsul secţiunii şi,
din păcate, în ciuda importanţei descoperirii, ea nu a putut fi dezvelită în întregime, din
motive obiective. Locuinţa avea un plan patrulater, dar, neputând fi cercetată în
întregime, suntem în situaţia dc a cunoaşte numai una din laturile acesteia, care avea
lungimea de 3,30 m şi era orientată pc direcţia nord-sud. Cele două laturi pcrpcndicularc
pe aceasta au fost surprinse numai pe lungimea de 1,20 m (latura de sud) şi, respectiv,
de 1,40 m (latura de nord), construcţia având o poziţie uşor oblică faţă de traseul S II
(fig.32).
Groapa locuinţci a fost săpată dc la nivelul de locuire corspunzător sccolelor
XIV-XV, adâncindu-sc în pământul viu până la -1,20 m. Săpată cu multă acurateţe,
groapa locuinţci avea pereţii aproape verticali, iar tehnica de amenajare a construcţiei
trădează caracterul urban al locuinţci, dat fiind faptul că pereţii acesteia au fost căptuşiţi
cu scândură, pc toată lungimea lor. Din acest punct dc vedere, observaţiile cele mai
valoroase s-au putut facc asupra peretelui vestic al construcţiei, adică peretele surprins
în întregime, în lungul S II. Astfel, mai mult de jumătate din lungimea peretelui păstra
nu numai amprentele scândurilor cu carc fusese căptuşit, dar, mai ales la baza peretelui,
se păstrau in silu resturi consistente din accstea, până la înălţimea de circa 0,30 m dc la
podeaua locuinţei.
Podeaua construcţiei a fost amenajată foarte simplu, şi anume numai prin
bătătorirea pământului, ceea ce nu constituie o curiozitate, accasta fiind o practică
curentă, chiar în cadrul locuinţelor orăşeneşti. în colţul dc nord-est al locuinţei, s-a putut
identifica urma unei gropi de par (cu diametrul dc circa 0,15 m), dar adâncimea mică a

acestuia (dc numai 0,12 m) nu pare a sugera că parul respectiv slujea la susţinerea
uprastructurii constnicţiei, ci avea, mai curînd, o funcţie legată de amenajarea
interioară a locuinţci (?). într-adevăr, în colţul dc nord-est al locuinţei, paralel cu
peretele de nord al acesteia, s-au descoperit, tot în poziţie in situ, resturile putrezite ale
unor scânduri încastrate în podea, resturi carc pot fi puse în legătură cu existenţa unei
laviţe pentru dormit, dispusă în lungul peretelui de nord al construcţiei (dc altfel, este
locul să amintim, în context, că astfel dc laviţe pentru dormit au mai fost identificate, şi
In Succava, numai că accstca din urmă apăreau numai sub forma unor gropi dc pari cu
diametrul mic. dispuse tot în lungul unuia din pereţii locuinţei22.
Resturile de scânduri putrezite descoperite în LI (din S II, de la Şiret, se aflau
la o depărtare dc circa 0,75 m de peretele de nord al construcţiei, ceea ce conduce la
încheierea că laviţa se întindea în lungul peretelui descoperit în întregime în secţiune. în
accstc condiţii, s-ar putea chiar ca şi scândurilc descoperite în situ în lungul acestui
perete să fi slujit, în egală măsură, atât la căptuşirca peretelui, cât şi ca parte
componentă a laviţei (?), ipoteză cc nu mai poate fi însă verificată.
Interiorul construcţiei nu prezenta nici un semn că accasta a fost distrusă de
incendiu, fapt atestat, în primul rând, de conservarea resturilor de scânduri putrezite
aflate în interiorul locuinţci. Tocmai de aceea, nu surprinde nici faptul că, atât pe
podeaua locuinţei, cât şi Ia baza umpluturii gropii acesteia nu s-au descoperit decât
fragmente ccramicc, ceca cc dovedeşte că întregul inventar a fost evacuat în momentul
părăsirii locuinţei.
Indiferent de faptul că fragmentele ccramicc reprezintă singura categoric de
materiale arheologice descoperite în L I, împrejurarea că între acestea se aflau suficiente
fragmente tipice ne-a permis încadrarea cronologică a construcţiei aceasta fiind, de
altfel şi principalul câştig al descoperirii. Ori, din accst punct de vedere, constatarea că
fragmentele ceramice descoperite în LI aparţin exclusiv sfârşitului secolului al XIV-lea
şi începutului sccolului al XV-lea (ultimele precumpănind) nu face decât să evidenţieze
faptul că LI aparţine acestei arii vechi de locuire din Sirct. De altfel, accastă ceramică
fiind bine cunoscută, nu consideram necesară o nouă şi detaliată descriere a
fragmentelor carc o ilustrează, mulţumindu-nc, aici, să precizăm doar că este vorba
numai de fragmente ceramice cenuşii, lucrate din pastă de calitatc mijlocie, bogată în
nisip ales; cât priveşte profilcle buzelor dc vase şi ale torţilor, ele sc înscriu, în totalitate,
în categoria ccramicii atribuite primelor două-trei decenii ale secolului al XV-lea. De
altfel, deşi nu direct, datarea acestei locuinţc în perioada de început a secolulu al XV-lea
este asigurată, şi dc descoperirea unei monede emisă dc Alexandru cel Bun, monedă
aflată însă nu pe podeaua locuinţci, cât în partea inferioară a umpluturii gropii acesteia.
Condiţiile speciale în care s-au efectuat ccrcctările din sectorul “Bogdan Vodă
nu ne-au permis, însă, din păcate, să exploatăm, cu maximum de rezutate posibile,
suprafeţe mai întinse de teren. Din această cauză nu a fost posibilă nici verificarea (prin
extinderea săpăturii) unei alte observaţii stratigrafice, făcută în imediata apropiere a
laturii dc sud a L I, la o depărtare dc circa 0,60 m de accasta. într-adevăr, în apropiere de
LI, în profilul de est al S II, s-a conturat groapa unei alte locuinţe adâncite, din carc s-au
putut identifica şi stabili numai o parte a traseului laturii dc vest, precum şi două din
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itcpiclc dc acccs in locuin|ă (cu toate acestca, chiar şi în condiţiilc arătate, am numerotat
rnpcctiva construcţie cu sigla L2). în schimb, materialul arheologie extrem de puţin
recoltat din profilul în care se contura L2 ne obligă să fim foarte rezervaţi în privinţa
d.itArii acesteia, mulţumindu-ne, de aceea, să atribuim respectiva locuinţă tot primei
jumătăţi a sccolului al XV-lea, şi aceasta numai pe temeiul câtorva fragmente ceramice
ccnuşii, alături de care se aflau şi altele, de culoare roşie, care ar putea împinge datarea
L2 către mijlocul sccolului al XV-lea.
Apariţia celor două locuinţe în S II ne-a determinat să continuăm sondarea
terenului în sectorul “Bogdan Vodă”, pentru a putea căpăta o imagine cât mai completă
asupra densităţii locuirii în zona respectivă. Aceasta cu atât mai mult cu cât cele două
locuinţe se înscriau într-un spaţiu cronologic dc interes maxim pentru problema care
reprezenta obiectivul principal al cercetării noastre: amploarea vetrei de locuire intensă
a vechiului Şiret, în cursul secolelor XIV-XV. în consecinţă, în anul 1989 s-a deschis o
nouă secţiune (S III), dispusă paralel cu S II şi, deci, perpendiculară pe S I, primele
două secţiuni fiind practicate în anul 1988. Cu dimensiunile de 12 x 1,50 m, S 111 a avut
nu numai scopul de a verifica existenţa unei eventuale concentrări de locuire în această
zonă (care părea oarecum periferică în raport cu centrul reprezentat de biserica "Sf.Ioan
Botezătorul”), ci şi să confirme (sau nu) dacă respectiva locuire se înscrie cronologic în
perioada de maximă înflorire a fostei reşedinţe principale a familiei voievodale, în
perioada domniei primului voievod Muşatin şi imediat după aceea.
Observaţiile stratigrafice şi descoperirile făcute în S III au oferit răspunsuri
concludente la cele două întrebări formulate mai sus. în primul rând, din punct de
vedere stratigrafie, S III a confirmat integral observaţiile filcute în cele două secţiuni
prcccdentc, în sensul că nivelul de locuire dc la s/arşitul sccolului al XlV-lea şi
începutul cclu următor a apărut cu acecaşi claritate şi consistenţă. Ca urmare a lucrărilor
agricole care au afectat întreaga suprafaţă a sectorului “Bogdan Vodă”, până la
adâncimea de circa 0,60-0,70 m, pământul prezenta o structură specifică terenurilor în
care s-au efectuat arături adânci: aspectul zgrunţuros şi ncunitar al solului (sub raportul
compoziţiei) era dublat dc alternanţele cromatice, care aveau aspectul unor lentile
dispuse neregulat. La acestea se adaugă însă şi existenţa unor gropi mai mult sau mai
puţin adânci (în orice caz, uşor vizibile), săpate pentru plantarea unor pomi fructiferi
care, între timp, fuseseră sacrificaţi, în vederea lărgirii suprafeţei agricole actuale.
Situaţia stratigrafică menţionată era confirmată dc existenţa, până la cota precizată mai
sus, a unui amestec de materiale arheologice foarte neomogen, descoperindu-se,
împreună, fragmente ceramicc datând din secolele XIV-XVII. Dintre aceste fragmente,
cele mai vechi aparţineau aceleiaşi perioade a domniei lui Alexandru cel Bun: ceramică
cenuşie relativ zgrunţuroasă, precum şi profile de buze caracterizate prin curbura
pronunţată a feţei exterioare şi arcuirea uşoară a celei interioare, umerii ornamentaţi
numai cu caneluri orizontale puţin adâncite etc. în schimb, ccramica cea mai târzie era
reprezentată de fragmente dc culoare neagră, provenind dc la vase cu pereţi subţiri şi
ornamentaţi cu linii verticale sau vălurite specifice secolului al XVII-lea.
Abia la adâncimea de 0,90 m a înccput să se profileze nivelul de locuire
aparţinând sfârşitului secolului al XlV-lea şi înccputul celui următor, nivelul respectiv
fiind reprezentat de un pământ de culoare negricioasă, pigmentat cu galben maroniu.
Chiar dacă grosimea acestui strat prezenta, în lungul secţiunii, diferenţe sensibile (ca
oscilând între 4-15 cm), elementul esenţial a fost acela că structura nivelului în discuţie
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iu aceeaşi pe toată lungimea secţiunii, tot aşa cum unitare au fost şi materialele
iheologice descoperite în cuprinsul lui. Astfel, cu titlu de exemple mai semnificative,
invocăm două descoperiri decisive: în timp ce în caroul 4, la adîncimea de 0,90m, au
l.)»t descoperite o monedă de argint de la Alexandru cel Bun, precum şi un inel dc
lm>nz, cu chaton “en berceau" aplicat (în care fusese montată o piatră, astăzi pierdută
i lig.33), în caroul 5, dar la adâncimea de 1,00 m, a fost descoperită o monedă de aramă,
dc mici dimensiuni, aparţinând tipului dc monede anepigrafe emise de acelaşi voievod.
Descoperirile amintite făcute la o depărtare de numai 12-15 cm de peretele de
vest al S III, în carourile 4 şi 5 asigură datarea nivelului de locuire căruia îi aparţineau,
nivel dc la care, (în carourile 4-6), s-a conturat latura de vest a unei locuinţe adâncite
(lig.34). Pentru dezvelirea acestei locuinţe (L3, din sectorul "Bogdan Vodă”), s-a
deschis o casetă (caseta A) pe latura de est a S III (dimensiunile casetei: 4,50 x 2,20 m).
Golirea umpluturii gropii locuinţei ne-a oferit posibilitatea efectuării unor
observaţii deosebit dc semnificative. Existenţa unei construcţii (?) în carourile 4-6 putea
li presupusă încă de la adâncimea de 0,40-0,45 m de la nivelul actual de călcare, şi
aceasta deoarece pe o lungime de circa 4,50 m, în profilul estic al secţiunii apărea o
alveolare, în cuprinsul căreia se distingea o umplutură care deosebea respcctiva porţiune
dc profil, de tronsoanele imediat limitrofe. Astfel, încă dc la adâncimea de circa 0,80 m
• imediat sub stratul afectat de lucrările agricole, şi care suprapunea limita superioară a
umputurii apărea o lentilă de culoare cenuşie, pigmentată cu mici fragmente de lemn
putrezit, cu granule de pământ cafeniu-gălbui şi cu cenuşă. în cuprinsul acestei lentile sa descoperit un material arheologic destul de sărac, reprezentat de fragmente ceramice
care se înscriau într-un interval cronologic destul de larg şi, prin aceasta,
nesemnificativ: secolele XV-XVI. Această situaţie nu este dc neexplicat: umplerea şi
nivelarea gropii facându-sc treptat, operaţiunea s-a încheiat, foarte probabil, prin
răzuirca terenului înconjurător şi depunerea materialului astfel recoltat în alveolarca
care trebuia nivelată.
Sub această lentilă materialul din umplutura gropii devine destul de unitar, cu o
succesiune logică pc verticală. Astfel, la partea superioară a umpluturii propriu-zise (în
cuprinsul unei lentile cu grosimea maximă dc circa 0,12 m), materialul ceramic
predominant este dc culoare roşie, provine de la vase lucrate din pastă uşor
zgrunţuroasă, iar cele câteva profile tipice de buze aparţin, cu certitudine, mijlocului
secolului al XV-lea.
Baza umpluturii din groapa locuinţei conţine fragmente ceramice ccnuşii
(specia Alexandru cel Bun), împreună cu care au apărut - adevărată raritate - patru
fragmente de mici dimensiuni, provenind din vase cenuşii lucrate din pastă fină,
specifice ceramicii vehiculate de coloniştii germani. în funcţie de această situaţie, nu
niai pot exista dubii în legătură cu faptul că locuinţa 3 a fost amenajată la începutul
secolului al XV-lea şi că durata dc funcţionare a ei a fost de circa două-trei decenii, ea
înscriindu-se integral în timpul domniei lui Alexandru cel Bun.
în ceea ce priveşte construcţia propriu-zisă, datele oferite de dezvelirea acesteia
sunt următoarele: deşi nu se conservă decât pe o înălţime de 10-18 cm, marginea gropii
locuinţei pare a fi fost săpată cu multă acurateţe; suprafaţa pereţilor este lisă fără urme
dc lutuire; nu există indicii că aceştia nu ar fi fost căptşiţi cu scândură. Ca şi pereţii, nici
podeaua locuinţei nu prezintă urme dc lutuire, ceea ce este, oricum, un fapt puţin
obişnuit pentru o locuinţă de orăşean. în schimb, în colţul de sud-est al casetei A (care,
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din motive obiective, nu a putut fi lărgită pentru dezvelirea integrală a locuinţei), a
apărut o porţiune din intrarea în trepte a locuinţci, intrare sigur căptuşită cu scânduri,
din acestea păstrându-se câteva fragmente carbonizate, in situ.
în ceea ce priveşte condiţiile în care locuinţa şi-a încheiat existenţa, situaţia
este mai puţin clară. In interiorul construcţiei nu au apărut urme consistente dc inccndiu,
însă un strat dc cenuşă şi cărbune (gros de 2-3 cm) dc pe podeaua locuinţci ar putea
proveni dc la incendierea acoperişului. Umplutura gropii, bogată în chirpic ars, provenit
din partea superioară a pereţilor, ne sugerează, de asemenea, eventualitatea că locuinţa
ar fi fost distrusă de incendiu. Aceste observaţii sunt însă contrazise dc constatarea că
umplutura de bază a gropii locuinţei nu conţinea decât fragmente ceramice (din care nu
s-a putut recostitui nici un vas), situaţia respectivă fiind specifică construcţiilor evacuate
sistematic, şi nu abandonate în grabă, aşa cum se constată în cazul locuinţelor
incendiate, în cuprinsul cărora se descoperă un inventar destul de bogat şi semnificativ.
Revenind la încadrarea cronologică a locuinţei nr.3, amintim că puţinele
materiale arheologice descoperite în umplutura gropii ei nu fac decât să confirme
observaţia stratigrafică (precizată anterior) potrivit căreia groapa locuinţci a fost săpată
de ia nivelul datat cu monedele emise în timpul lui Alexandru ce! Bun şi descoperite în
acest nivel, în imediata apropiere a laturii de vest a locuinţei.
Concluzii:
1. Zona în care s-au efectuat ccrcetările prezintă elemente caracteristice vetrei de
locuire densă a oraşului Şiret, la finele secolului al XlV-lea şi la începutul celui
următor. Atât surprinderea unui nivel corespunzător perioadei respective, cât şi
densitatea relativă a construcţiilor de locuit care pot fi încadrate într-un interval
relativ scurt de timp (deceniile 3-4 ale secolului al XV-lea) constituie argumente că
zona respectivă constituia pe atunci un cartier periferic al Şiretului.
2. Lipsa unor construcţii de locuit datând din perioada următoare sugerează anumite
restructurări teritoriale ale oraşului, care au survenit cu începere din momentul în
care Şiretul a încetat să mai fie reşedinţa principală a domniei, deşi el a continuat o
vreme să fie unul din oraşele importante ale Moldovei.
în formularea acestei concluzii trebuie să introducem, totuşi, o anumită rezervă:
până destul de târziu, în Şiret, locuirea s-a concentrat în acceaşi zonă, iar ridicarea
până în zilele noastre a numeroase construcţii au dus la pierderea urmelor locuirii
din secolele XVI-XVII.
3. Existenţa unei necropole orăşeneşti în jurul bisericii “Sf. Ioan Botezătorul” (pe o
suprafaţă destul de întinsă, imposibil de delimitat în condiţiile planimetriei actuale a
oraşului şi a tramei stradale contemporane) nu permitea construirea de locuinţe în
zonă; pe de altă parte, în zona actualei biserici catolice a oraşului (vezi planul de
situaţie al oraşului, care însoţeşte prezentul raport) s-a localizat o altă necropolă a
oraşului vechi, în cuprinsul căreia s-au descoperit morminte datate cu monede emise
de regele Matei Corvin al Ungariei, această necropolă putând fi una din cele
periferice al vechiului Şiret, cel puţin pe latura Iui de nord-vest23.

J3Ne faccm o foarte plăcută datorie să exprimăm întreaga noastră gratitudine direcţiei Spitalului
orăşenesc din Şiret şi, în mod special, domnului Eugen Maidaniuc, pentru sprijinul permanent pe
care l-au acordat colectivului nostru dc cercetare, pe toată durata campaniilor dc săpături la care
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Les recherches archtfologiques de Şiret (1984-1989). R apport prelim inaire
Dans la viile de Şiret on a effectud, entre Ies anndes 1984-1989, des recherches
nrchdologiques dans cinq secteurs distincts (voir le plan de Ia viile) ayant pour objectif
d-dtablir l’emplacement de la viile mddidvale oii l’habitation dtait la plus dense, surtout
nu XlV-eme et au XV-dme silele.
Les documents attestent â Şiret l’existence d’une dglise catholiquc des frâres
precheurs qui jouissait en 1384 d ’importants privilâges accordds par le vo'fevode Petru
I-cr de Moldavie. Saint Jean-Baptiste dtait le patron de cette dglise ainsi que celui de
l'dglise actuelle situde au centre-ville. Vu ces constatations, Ies fouilles ont visd, entre
autres, l’identification de I’emplacement de l’ancienne dglise (antdrieur ă 1364), car on
n’excluait pas la possibilitd que les deux dglises soient superposdes.
Les recherches entreprises â I’intdrieur de l’dglise actuelle ont mend â la
ddcouverte d’une pârtie du fossd de fondation appartenant â la premiere dglise (dans la
zone de l’abside laterale du nord), mais malheureusement Ies fouilles n’ont pas pu fitre
poursuivies.
En revanche, on a ddcouvert dans la pârtie sud du pronaos de l’dglise actuelle
un caveau en briques datant du XVII-âme siâcle et contenant, d ’aprds la totalitd des
pi&ces trouvdes, le squelette d’une jeune fille (fig.5-15).
Les rdsultats obtenus dans les secteurs “Musde” et “Bogdan Voda” (numdros 2
ct 3 sur le plan de la viile) sont importants pour la connaissance de la densitd des
habitations dans l'emplacement de la viile mddidvale et le processus d ’expension
territoriale du XlV-dme au XV-âme sidcle. Dans ces secteurs on a trouvd quclques
habitations, une importante quantitd de matdriel archdologique (surtout de la cdramique,
des monnaies, des parures).
Les donndes d’ordre stratigraphiques obtenues des sections pratiqudes dans les
deux secteurs (“Musde” et “Bogdan Voda”) attestent une grande densitd des habitations
du XVI-dme au XVII-dme sidcle.
La cdramique du XlV-âme silele confirme une hypothâse formulde il y a
quelque temps, au sujet de la zone centrale de la viile medidvale, supposde â etre habitde
principalement par une population dtrangâre (dans sa grande majoritd d’origine
allemande), la meme qui a apportd la cdramique de couleur gris-cendre (fig. 18/2,7;
19/1,4,5; 21/4,5; 22; 23; 24/6; 25/1-4; 29).
La cohabitation de longue durde de la population locale roumaine et des
dtrangers dtablis â la fin du XIV-6me siâcle et au ddbut du XV-6me silele dans la viile
de Şiret, comme dans beaucoup d’autres centres urbains de la Moldavie (notamment â
Suceava et â Roman), a eu comme rdsultat la crdation d’une culture matdrielle unitaire
par la fusion des traditions locales avec des dldments culturels propres â la population
allogdne.
Les observations stratigraphiques des secteurs ddjâ mentionnds rendent tr&s
vraisemblable l’hypothâse qu’au XlV-âme et au XV-Sme siâcles la viile de Şiret

se referă prezentul raport. Fără acest sprijin, sarcina colectivului nostru (din care a făcut parte, în
anul 1984, şi dr. Vasile Dcmciuc) ar fi fost mult îngreunată.
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s’dtendait sur une superficie d’un diamâtre maximum de 700 m&res. C ’est seulement au
cours des siâcles suivants que l’emplacement de la viile s’dlargit mais cela au detriment
de la densirâ.
C’est pourquoi on n’a pas 6t6 surpris de constater que les traces des habitations
du XlV-âme au XV-time silele manquent en to talii dans la zone de I’^glise catholique
actuelle (no. 5 sur le plan de la viile) et sont discontinues les siâcles suivants.
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Fig. 3. Profilul peretelui de sud al casetei I-naos.
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]Suprafeţe cercetate

I Traseul şanţului de fundaţie a bisericii
vechi.

Fig. 2. Secţiune longitudinală (1) şi releveul bisericii “ Sf. Ioan Botezătorul", din
Şiret (2) (arhitect Gh. Bratiloveanu)..
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Fig. 5. Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”, profil transversal (Axul A-B) în zona
cavoului de cărămidă din pronaos..

Fig. 4. Profilul peretelui de est al casetei l-naos..
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Fig. 6. Giulgiul ( 1) şi fragm ente djn broderia năframei (2) descoperite în cavou.
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Fig. 7 . Motiv decorativ pictat pe giulgiu (detaliu).
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Fig. 9. Conteşul: detalii pasm anterie (1); brâu din dantelă (2).

Fig. 8. C onteşul (vedere din faţă).
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1

2
Fig. 10. Schema de croire a conteşului.

Fig. 11. Beretă (1), în faţă scoateri i din sicriu (2)
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i' ig.12. Rochie-sarafan (1) şi fustă (2) (detaliu).
Fig. 13. Rochic-sarafan: schema de croire.
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2

Fig. 15. Colanul, bereta şi părul, după desprinderea de pe schelet (1), firul cu şir de
ciucuri, de pe frunte (2).

Fig. 14. Rochie-sarafan: schema de croire a fustei.
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Fig.16 . Siret-Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”: inelul dcscoperit în cavoul de
cărămidă din pronaos.
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Fig. 17. Sectorul “Muzeu”: oală-borcan descoperită în umplutură a locuinţei L 1
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F ig .1 8 . Sectorul "Muzeu”: fragmente de vase descoperite în umplutura LI (1 ,2 ,3 ,
4 ,6 ,7 ) şi în nivelul de locuire din S 11 (secolele XIV-XV).

F ig.19. Sectorul “Muzeu”: ceramică descoperită în L 1 (6,8) şi în secţiunile 1(1,5,
7) şi II (2,4).
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Fig. 20. Sectorul “Muzeu”: vas cenuşiu descoperit în umplutura L 1 (ars secundar).
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Fig.21. Sectorur'Muzeu”: vas descoperit în umplutura L 1.
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Fig. 22. Sectorul “Muzeu”: vase şi fragmente de vase descoperite în L 1 (1 ,3 ,4 ,5 )
şi SIL

130

F ig .2 3 . Sectorul “Muzeu”: vas cenuşiu cu toartă descoperit în umplutura L 1.
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Fig.25 . Sectorul “Muzeu”: fragmente de vase descoperite în nivelul de locuire
datând din secolele. XIV-XV din SI.

F ig .2 4 . Sectorul “Muzeu”: cană cu toartă, descoperită în umplutura L 1.
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Fig. 27. Sectorul “Muzeu”: farfurie-castron descoperită în groapa I din S II

F ig .2 6 . Sectorul “Muzeu”: fragmente de castroane descoperite în L 1 (1 ,2 ,4 ) şi în
nivelul de locuire din secolele XIV-XV din SII (3).
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Fig. 28 . Sectorul “Muzeu”: capace dc oale şi fragmente de vase descoperite in
umplutura LI (1-3) şi în nivelul de locuire din secolul. XV din SII (4-8).
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Fig. 29. Sectorul “Muzeu”: vârfuri de săgeţi (1,2), undiţă de aramă (3) şi amnar
(4) descoperite în nivelul de locuire din sccolele XIV-XV din S II.
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Fig. 30. Fragment de toartă şi buză, descoperite în S I, din sectorul “Bogdan
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Fig. 3 1 . Profilul peretelui de est al secţiunii II din sectorul “Bogdan Vodă”.
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Fig 3 2 .. Planul locuinţei nr. 1 descoperită în secţiunea II din sectorul “Bogdan
Vodă”.

Fig. 3 3 . Inelul de bronz descoperit în S III

Fig. 3 4 . Planul locuinţei nr. 3 (din S III) din sectorul “Bogdan Vodă .
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(SECOLELE XIV-XV)
MONICA GOGU
Orice comunitate îşi duce existenţa într-un spaţiu bine detenninat indiferent
dacă această delimitare se face benevol sau fortuit, în urma unor presiuni din afară1.
Dorinţa dc a marca ceea ce constituia propria stăpânire era importantă atât la nivelul
obştilor săteşti, cât şi, într-o etapă avansată, la nivelul organizării statale. Limita care
despărţea teritoriul familiar de cel străin, şi de cele mai multe ori ostil, se dorea a fi cât
mai vizibilă şi mai sigură în a apăra comunitatea de duşmani. Astfel, micile comunităţi
săteşti din cadrul formaţiunilor prcstatale cuprindeau o vale sau o zonă delimitată
natural2. Această situaţie se poate constata şi pentru teritorii mai întinse: menţiunile
anterioare secolului XIV desemnează uneori Maramureşul cu termenul de "pădurea
Maramureş". împrejurarea că hotarul administrativ al comitatului a coincis cu cel
geografic, a favorizat utilizarea în documentele, din secolele XIV-XV, a acestei
denumiri3.
Odată cu organizarea statală, graniţa militară avea rolul de a apăra populaţiile
instalate în interiorul delimitat dc ea; era normal ca frontiera să caute o aşezare prin
zone cu obstacole naturale a căror prezenţă să împiedice accesul în teritoriul pc care îl
proteja: munţi înalţi, râuri greu de trecut, pădurile dese au fost mereu frontierele
naturale care au tăiat drumul unor duşmani dornici să le treacă4.
Desimea şi sălbăticia codrilor, care ascundeau primejdii nebănuite, căpătau
dimensiuni neobişnuite, amplificate de teamă, pentru cei nefamiliarizaţi cu locurile.
Faptul era şi mai accentuat în cazul agresorilor care, atacaţi în păduri, erau obligaţi să
angajeze lupta avântându-se în plin necunoscut5. Un sol venit la curtea lui Petru Rareş
povesteşte cu groază aventurile prin care a trecut fiind nevoit să străbată munţii din
Moldova în Transilvania pe căi ocolite, "prin locuri pustii şi tăind copaci uriaşi de o
înălţime uimitoare"6. Pentru un străin, desimea codrilor părea înfricoşătoare, localnicii
însă îi atribuiau un important rol strategic, suplinind la nevoie lipsa unor fortificaţii care
puteau fi la un moment dat cucerite. Pădurea oferea adăpost şi resurse pentru un timp
îndelungat, şi nu mulţi duşmani s-ar aventurat în necunoscut. Giovanni Maria
Angiolello îl însoţeşte pe sultanul Mahomed II în expediţia sa impotriva lui Ştefan,,
descriind, printre altele, un atac turcesc: "au fost capturate .. mai multe care cu bagaje
'i.Ţighiliu, Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova (secolele XV-XVII),
Bucureşti, 1997, p. 19.
2R.Popa, Tara Maramureşului în secolul al XlV-lea, Bucureşti, 1997, p.33.
3Ibidem, p. 183.
4H.Ahweillcr, La frontiere et les frontieres de Byzance en Orient, în A d es du XIV1 Congres
International des Etudes Byzantines, Bucarest, 6-12 september 1971, Bucureşti, 1974, p .311.
I.Tighiliu, op.cit., p.16.
6Călători străini despre fările române, voi I, p.371.
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şi dacă pădurea nu ar f i fo st deasă şi întunecoasă din cauza înălfintii copacilor, putini
ar f i scăpat"1.
Pe lângă păduri, o barieră eficientă în calea unor virtuali atacatori o reprezentau
munţii. Piscurile înalte, acoperite cu păduri dese nu erau nici ele nişte "marginalităfi
absolute''*, ca să folosesc o expresie a lui J. Lc Goff, pentru că, în definitiv orice graniţă
poate fi trecută. Din descrierile lăsate de diverşi trecători pe aceste meleaguri se poate
constata că nici cele mai folosite păsuri, cum ar fi Oituzul, nu ofereau o privelişte prea
atrăgătoare: "era potrivnică şi greu de urcat..., apoi de amândouă părţile se ridicau
malurile ei foarte înalte, abrupte şi îmbrăcate cu păduri foarte dese şi foarte mari"9.
Statul moldovean, ca oricare stat din epocă, trebuia să aibă conştiinţa propriilor
sale limite în plan spaţial, iar aceasta se găsea acolo unde se terminau propriile forţe,
frontierele fiind fixate acolo unde începea să se manifeste puterea vecinilor, nu neaparat
prieteni. Frontiera politică se dorea a fi, în acelaşi timp, şi frontiera administrativă.
Prezenţa reprezentanţilor administraţiei într-o zonă dovedea apartenenţa teritoriului la
respectivul stat. Marcarea hotarului era în conştiinţa colectivităţii nu numai o măsură
administrativă foarte importantă, la înccput avea şi puternice semnificaţii sacre legate de
ideea dc înfiinţare, de întemeiere10.
Primii slujitori ai domniei cu care se întâlnea un străin, prieten sau neprieten,
odată intrat în Moldova erau străjerii, atestaţi destul de târziu în documente. Această
întârziere se explică prin faptul că satele de străjeri depindeau de domnie, ocupându-se
cu paza hotarului de mai multe generaţii. O dovadă în acest sens o poate constitui
documentul emis de Petru Aron, în anul 1456, prin care se întăreşte boierului Sin
Hotineanul ocina soţiei sale: "sub Hotin, Berestia şi Gorovişte, mai jo s de Urmezeu..."11.
Cu o formă uşor modificată, termenul îşi are sorgintea din limba maghiară unde avea
sensul de Câmpul Străjii-OrmezO12. Acest Câmp al Străjii putea fi la origine o obşte
teritorială cu rol în paza zonei de graniţă, folosită în acest scop la început de regalitatea
maghiară, dc unde i s-a tras şi numele, iar apoi, după formarea statului, de către domnii
moldoveni.
Dreptul de a folosi pământul şi alte proprietăţi domneşti era o formă dc plată a
serviciilor pe care slujitorii le prestau. Acest sistem era mai avantajos pentru domnie
decât dăruirea de ocine deoarece nu ducea la înstrăinarea pământului care rămânea mai
departe proprietate domnească. în plus, cei cei care îl foloseau se aflau într-o mai mare
dependenţă fată de domnul ţării acesta având puterea de a le retrage dreptul de a folosi
aceste pământuri, când slujba înceta sau domnul dorea să dea o altă întrebuinţare a
terenurilor respective13. Regimul acestor străjeri apare destul de asemănător cu cel al
7lbidem, p. 136.
8J. Le Goff, Imaginarul medieval, Bucureşti, 1993, p.l 12.
9Relatarea aparţine lui Anton Verancsics, care deşi nu a cunoscut efectiv Moldova noa lăsat în
operele sale descrieri ale ţărilor române din prima jumătate a sccolului XVI, în Călători străini
despre [ările române, voi I, p.420.
10I.ŢighiIiu, op.cit., p.21.
1 ’M.Costăchcscu, Documente moldovene înainte de Ştefan cel Mare, voi. II, p.577-578.
l2Şt.S.Gorovei, Istoria fn palimpsest: Moldova înainte de Moldova, în Revista istorică, VI, 1993,
1-2, p.165-173; idem, întemeierea Moldovei. Controverse,laşi, 1997, p.!20.
l3N.Stoicescu, Curteni şi slujitori. Contribuţii la istoria armatei române. Bucureşti, 1968, p.88.
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stratioţilor, deşi nu avem prea multe documente care să susţină o astfel de analogie.
Totuşi, se poate constata, conform unor mărturii mai târzii, că exista şi pentru ţările
române practica scutirii de impozite către stat pentru cei care păzeau frontiera. Un
emisar al Imperiului Habsburgic în Ţara Româncască, întocmcştc la sfârşitul secolului
XVI, un raport către împăratul Rudolf II, relatând că: "ro şii... nu plătesc nici o dare,
dar sunt totdeauna datori să iasă la război pe cheltuiala lor, fă ră nici o plată"14. De
acelaşi regim se bucurau şi secuii aşezaţi la graniţa cu Moldova. “Secuii... sunt cu tofii
oameni scuti(i şi liberi care nu datorează nimic principelui, decât doar că trebuie să se
ridice la porunca lui şi să plece cu el ta r ă z b o i .
O
primă dovadă, indirectă, a existenţei unei structuri militare care se ocupa cu
paza frontierei, o constituie prezenţa, în 1395, a unor "întărituri puternice'' (indanges
denses) aproape de Câmpulung, atunci când regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg,
încearcă să intre în Moldova. întărirea plaiurilor se practica şi în Ţara Româncască,
construindu-se cctăţui din buşteni, după cum relatează Radu Popescu16. Aceste prime
obstacole în calea atacatorilor, cu rol de a le întârzia pătrunderea în teritoriu şi de a
anunţa puterea centrală în cazul că domnul nu aflase, prin iscoade, despre atac. erau
urmate de o mult mai importantă centură de apărare, reprezentată de cetăţi: unele aflate
în apropierea graniţei, altele în interiorul ţării, făcând posibilă o eventuală repliere. Din
punct de vedere militar, importante erau locurile strategice, care permiteau controlul
căilor de acces, vitale pentru o ripostă rapidă la atacurile inamicilor. Fortificarea
punctelor care jalonau rutele de importanţă militară către regiunile ameninţate, era mult
mai avantajoasă decât fortificarea doar a liniei de frontieră peste care se putea trece
printr-o manevră tactică abilă, fără a mai pune la socoteală şi costurile ridicate ale unei
astfel de operaţiuni. în acest context, nu se poate trece peste importanţa care o au
pârcălabii dc Hotin, Orhei, Cetatea Albă, Neamţ, în sfatul domnesc, după cum se
observă din locul ocupat ca semnatari, alături dc domn, în documente.
Prezenţa unor puternice fortăreţe în zona frontalieră de vest, nord-est şi est, ne
arată locul de unde veneau cei mai vechi şi mai insistenţi duşmani ai Moldovei. Graniţa
dc sud nu se bucură de acelaşi regim decât mai târziu şi doar ca o acţiune de ripostă,
după cum o arată scrisoarea dc răspuns a lui Ştefan cel Mare către regele Poloniei care
îi ceruse să-şi îndeplinească obligaţiile de vasal. Domnul se plânge "seniorului" său că
Radu cel Frumos, domnul Ţării Româneşti, ridică o cetate tocmai la graniţa ţării sale şi
din această cauză a fost silit să-i întrebuinţeze pe oamenii săi la ridicarea altor cetăţi în
faţa celei muntene17. în momentul în care cetatea Crăciuna intră în componenţa
Moldovei (1481), aceasta îşi păstrează rolul destul de palid, pârcălabii săi nefigurând
între martorii hrisoavelor domneşti18.
Odată cu decăderea cetăţilor ca cele mai importante puncte de apărare,
începând, cu a doua jumătate a secolului XVI, importanţa militară a pârcălabilor a
l4P.Cemovodeanu, Societatea feudală romănască văzută de călători străini, p.167.
l5Relatarea aparţine pastorului Hilicbrandt care trece prin Transilvania în anul 1657,
P.Ccmovodcanu, op.cit., p.169.
16Relatarea se găseşte în P.Cemovodeanu, op.cit., p.325.
l7VasIui 13 iulie 1471,1.Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi II, p.311.
l8C.C.Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la
mijloculsecolului al XVl-lea,Bucureşti, 1997, p.3 17.
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scăzut mult, la dispoziţia lor rămânând slujitorii din ţinuturile respective utilizaţi
îndeosebi la strângerea dărilor şi la diverse activităţi de pază19.
Cum existenţa localnicilor nu se consuma doar în lupte vitejeşti, un alt rol al
graniţei era acela dc a uni, pe timp de pace, populaţiile despărţite de ea, pentru că
aceleaşi drumuri pc care porneau armatele să cucerească erau frecventate de cărturari,
negustori şi soli. Din această ultimă idee se desprinde un alt rol al străjerilor: acela dc ai controla pe cei care treceau graniţele moldovene20. Privilegiile comerciale date de
Alexandru cel Bun liovenilor, ca şi întăririle urmaşilor săi, au prevederi precise în
legătură cu obligaţiile slujbaşilor ţării faţă de negustori, în virtutea privilegiului, dar şi
obligaţiile acestora, ca străini, faţă de domnie. Liovenii erau obligaţi să dea "afară de
plata trecătoarei, la strajă de fiecare car câte 12 groşi"2*. în privilegiul dat de Ştefan
ccl Mare liovenilor, în 1460, se interzicea scoaterea mărfurilor prohibite din ţară: "Şi în
Cernăuţi carele să nu se scuture, ci neguţătorul să-şi dea cuvântul său că nu are în
carele sale marfa oprită, precum jderi, argint şi ceară sau nu duce cai buni de tară"22.
Importante puncte de vamă funcţionau pc lângă cetăţi datorită slujbaşilor
statului care se ocupau de strângerea vămii; nu trebuie neglijat nici faptul că în aceste
vămi se colectau importante sume de bani carc trebuiau păstrate în siguranţă. Ca dovadă
a plăţii vămii, mărfurile primeau un sigiliu23. Pentru Ţara Românească sunt semnalate şi.
existenţa unor catastife pentru evidenţa celor care trebuiau să plătească vama. "Şi să fie
volnici vameşii călugărilor să scrie în catastif pe cine nu va plăti şi să-l aducă la
domnia mea"24.
O altă atribuţie a celor care supravegheau graniţa, neatestată în Moldova pentru
această perioadă, dar prezentă, însă, în documentele din Ţara Românească, era aceea de
a-i împiedica pe ţăranii dependenţi dc a fugi dincolo dc munţi pentru că, în definitiv,
“frontiera servea nu numai la oprirea nechemaţilor să intre înăuntru, dar şi la
prevenirea fugii celor din interiorul statului în afara lui"25. Tot în cadrul unor activităţi
de poliţie intră şi rolul străjerilor dc a-i prinde pe cei care atacau mănăstirile din zonă.
Aceste mănăstiri, de obicei fortificate, aveau şi un rol în apărarea hotarelor, de unde
interesul domnului pentru paza lor. într-un document din 1415, Alexandru cel Bun
întăreşte Mănăstirii Bistriţa, printre altele, satul lui Opriş şi Oană, nepotul său, "să-ifie
uric acestei mănăstiri, cu tot venitul, cu mic cu mare, şi cu straja, şi nimeni altul să nu

( uteze a încerca întru nimic"26. în mod obişnuit, paza mănăstirilor de la marginea ţării
nu sc facea dc către oamenii domniei, ci dc către satele din jurul acestora, care pentru
«ccst serviciu erau scutite de dări faţă de stat27.
Pădurile şi munţii delimitau numai o parte din hotarele Moldovei, o altă parte,
la fel de însemnată, era marcată de ape, în zona de est. Această parte a frontierei
prezenta destule inconveniente cu atât mai mult cu cât apele reprezentau în epocă, mai
mult un mijloc ieftin şi rapid dc comunicaţie, decât un obstacol pentru oameni, idei şi
mărfuri. Pc lângă putemicile fortăreţe care străjuiau apele Nistrului28, domnia a avut
grijă să amenajeze locuri dc trecere şi "poduri plutitoare" care permiteau comunicarea
lesnicioasă între maluri. Ierodiaconul Zosima, un călător rus în drum spre
Constantinopol, scrie la 1419: "am mers 50 de mile pe acest drum tătăresc... şi am dat
peste un râu mare la Pietrele Vameşului care se numeşte Nistru. Aici a fost vama de
trecere şi grani[a Moldovei, şi de aici, de cealaltă parte iau moldovenii vama de
trecere, iar de partea marele cneaz Vitold îşi ia Tamgaua (pecete-taxa vamală care se
lua cu prilejul aplicării unei ştampile speciale pe mărfuri) de la cei ce trec şi aceasta şio împart amândoi"29.
"Podurile umblătoare" erau folosite în zonele unde apa era prea adâncă şi
carele nu puteau trecc direct prin apă, asemenea "plute" fiind amintite în privilegiul dat
de Petru Aron liovenilor în 1456 . Descrierea unor astfel de ambarcaţiuni ne este
oferită un secol mai târziu dc către Georg ReicherstorfTer, sol în Moldova al
pretendentului la coroana Ungariei, Ferninad de Habsburg. "In această [ară nu sunt
deloc nave pentru a trece râurile, ci numai poduri plutitoare alcătuite din bârni groase
şi puse pe deasupra"M. Tot el ne oferă şi justificarea folosirii unor astfel de mijloace de
transport destul de greoaie. "De acestea se folosesc ei mai ales cu gândul ca să nu poată
duşmanii ataca şi cotropi fara printr-o mişcare iute şi puternică"3 .
Putem constata că zona dc graniţă se prezenta ca un teritoriu cu siguranţă
incertă în care domnia depune eforturi, tocmai din acest motiv, să-i asigure un regim
special pe plan intern, prin dăruirea de locuri "în pustie" unor oameni credincioşi, după
cum o dovedeşte dania făcută dc Ştefan ccl Mare unor oşteni din ceata lui Gangur,
pârcălabul de Orhei, accştia primind un loc pustiu pc apa Vişnovăţului ca să întemeieze
un sat "le-am dat lor pentru dreapta şi credincioasa lor slujbă către noi şi ca să fie
straje împotriva tătarilor, precum au fo st până acum". Asemenea danii fac şi înaintaşii

l9N.Stoicescu, op.cit., p.222-223.
20în Ţara Românească, înainte de apariţia termenului dc plai şi plăiaş, paza la hotare sau în
interiorul ţarii se numea viglu (dc la latincscul vigillia). Obligaţia de pază sub acest nume era
amintită într-un documcnt din (1409-1418), referitor la scutirea dc dări a zece casc din Târgoviştc,
în D.I.R., B.Ţara Românească, veacurileXII1-XV, p.55.
2lM.Costăchescu, op.cit., voi. II, p.634-636.
22I. Bogdan, op.cit., voi. II, p.280-281.
"Iar cine va cumpăra vite cornute sau berbeci... nu va avea să dea vamă în alt loc, decât acolo
unde a cumpărat şl să ia pecete de la vameş''. Privilegiul comercial dat liovenilor de către
Alexandru cel Bun, 8 oct. 1408, M.Costăchescu, op.cit., voi. II, p.634-636.
2iBasarab ccl Tânăr întăreşte Mănăstirii Tismana vama dc la Calafat, 3 aprilie 1480, D.R.hl.B.
Ţara Românească, voi II.
D.OboIcnsky, Byzantine Frontier Zones and Cultural Exchanges, în Actes du X I Y Congres
International des Etudes Byzantines, Bucarest, 6-12 september 1971, Bucureşti, 1974, p.308.
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26D.R.H„ A.Moldova, vol.I, p.59-60.
27N. Stoicescu, op.cit., p.216.
28Georg ReicherstorfTer relatând, la mijlocul sccolului XVI, despre situaţia militară a Moldovei şi
vorbind dc Nistru şi Prut, constată că "nu se pot trece decât cu ajutorul unor vase cu mare grijă şi
osteneală, deoarece acest domn al Moldovei (Petru Rareş), intre/ine oastea sa orişicând, încât
dacă e înştiinţat de sosirea vrăjmaşilor, să poată ocupa cu uşurinţă înaintea lor, oricare loc de
trecere a râurilor amintite. Călători străini..., voi 1, p. 193
^C ălători străini..., voi I, p.44.
30M.Costăchescu, op.cit., voi. II, p.794.
31 Călători străini.... voi. I, p. 199.
i2Ibidem.
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Iui Ştefan cel Mare precizându-se faptul că locul "în pustie'' este dăruit pentru a se
întemeia un sat33.
Reglementarea graniţelor dintre statele vecine era prevăzută în tratatele
bilaterale rezolvarea unor astfel de probleme pe cale paşnică însemnând un duşman mai
puţin. în tratatele încheiate de Ştefan cel Mare, pe rând, cu Matia Corvin, regele
Ungariei, Ian Albert, regele Poloniei şi Alexandru, marele duce al Lituaniei, se hotăra
instituirea la graniţă a unor comisii bilaterale care să rezolve la faţa locului diversele
situaţii (furturi, abuzuri din partea dregătorilor) fară a implica puterea centrală. în ciuda
unor astfel de reglementări, ca şi a strădaniilor celor ce apărau linia dc graniţă accasta
rămâne destul de permeabilă după cum constată şi Ştefan în scrisoarea sa către regele
Poloniei din 13 iunie 1471, rugându-1 pe rege să-l oprească pe Stanislav din Izaiciţa care
pradă zona de graniţă a Moldovei şi înccarcă să-i atragă pe unii boieri la dânsul34.
"Se spune că [ara este inexpugabilă'M afirmă Sebastian Munstcr în a sa
Cosmografie, aceasta era şi dorinţa domnilor moldoveni care-şi întinseseră stăpânirea
"de la munte până la mare".

Sur l ’organisation des frontieres en Moldavie (au XlV-XV-eme siecles)

L ’auteur pr&ente une £tude sur l’organisation des frontiâres dans la Moldavie
du Moyen Age du point de vue iddologique â partir des rdalitds de l’dpoque, telles
qu’elles apparaissent dans Ies documents.

ORAŞE, SATE, LOCUINŢE DIN ŢĂRILE ROMÂNE
OGLINDITE ÎN SCRIERI ALE CĂLĂTORILOR STRĂINI
PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC
Situat la întretăierea drumurilor care legau Orientul de Occident, teritoriul
carpato-dunărean locuit dc români a fost străbătut de-a lungul timpului dc numeroşi
călători, cci mai mulţi în trecere sau veniţi aici mânaţi de varii interese şi mai puţin
adevăraţi amatori de turism, în sensul actual al cuvântului. O parte dintre cci care au
parcurs ţările române au lăsat însemnări mai mult sau mai puţin amănunţite privind o
gamă extrem de diversă dc probleme, dc la succinte itinerarii care marchează etapele
călătorici, la jurnale de campanie, ştiri privind geografia, istoria, bogăţiile naturale,
realităţile etnice, politicc, sociale, confesionale, obiceiuri etc.
Aceste atât de diverse însemnări ale cclor ce au străbătut principatele au atras
atenţia istoricilor români încă dc la mijlocul sccolului XIX, când relatările călătorilor
străini au început să fie publicate în reviste dc specialitate sau în culegeri de izvoare
precum Magazin istoric pentru Dacia, redactat dc Nicolae Bălccscu şi August Treboniu
Laurian, Tesauru de monumente istorice pentru Români, editat de Alexandru Papiu
Ilarian, Arcliiva pentru filologie şi istorie a lui Timotei Cipariu, Uricariul lui Theodor
Codrescu, Archiva istorică a României îngrijită de Bogdan Petriccicu Hasdeu ,
continuate dc monumentala culegere dc documente iniţiată de Eudoxiu dc Hurmuzaki
ori de lucrările datorate lui Andrei Vcrcss3.
Conştienţi că însemnările călătorilor străini constituie o adevărată "mină de
aur" pentru studierea istoriei naţionale, întregind şi completând celelalte surse
documentare, numeroşi cercetători din sccolul XX au folosit această categorie de
izvoare, fiind publicate lucrări precum Bibliografia călătorilor străini în ţinuturile
româneşti datorată lui Al.Sadi-Ionescu4, originala Istorie a românilor prin călători
semnată de N. Iorga5, Călători poloni în ţările române de P.P.Panaitescu6, La Roumanie
vue par Ies dtrangers datorată lui Al.Ciorănescu7, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia

1Călători străini despre făl ite române, vol.I, Bucureşti, 1968, p. VI.
2Documente privitoare la istoria românilor, culese de Eudoxiu Hurmuzachi, (voi.XXI + supl.),
Bucureşti, 1876-1942.
'
3A. Vcress, Fontes re m m Transylvanicarurn, vol.I-V, Budapesta, 1914-1921; idem. Documente
privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol.I-Xl, Bucureşti, 1929-1939.
4AI. Sadi-Ioncscu, Bibliografia călătorilor străini în ţinuturile româneşti, Bucureşti, 1916.
5N.Iorga, Istoria românilor prin călători, vol.I-lV, Bucureşti, 1921-1924; ed a Il-a, vol.I-IV,
1928-1929.
6P. P. Panaitescu, Călători poloni in ţările române, Bucureşti, 1930.
7A1. Ciorăncscu, La Roumanie vue par Ies itrangers, Bucurcşti, 1944.
33D.R.H., A.Moldova, voi. I, p. 358-359, M. Costăchescu, op.cit., voi II, p.219-220.
I.Bogdan, Documente de la Ştefan ce! Mare, voi.II, p.311.
35Călători străini.... voi. I, p.2 1 1 .
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dc Gh.Bczviconi8, pentru a nu cita decât pe cele mai reprezentative. în perioada
interbelică au văzut lumina tiparului şi numeroase lucrări care îşi propuneau să prezinte
relatările de călătorie ale unei singure persoane9, ori a unei anumite categorii, precum
sunt clericii catolici aparţinând diferitelor ordine religioase aflaţi în misiune în ţările
române10.
Din anul 1968 Editura Academici a iniţiat, cu sprijinul unui colectiv de
prestigioşi cercetători de la Institutul de istoric "N.Iorga" din Bucureşti, condus de
Maria Holban, publicarea unui corpus compus din zece volume, cuprinzând într-o ediţie
critică, cea mai mare parte a însemnărilor călătorilor străini despre ţările române, corpus
din care au apărut deja nouă volume care acoperă intervalul cuprins între mijlocul
secolului XIV - călătoria celebrului pelegrin şi geograf arab Ibn Battuta11 - până în
deceniul şapte al secolului XVIII - călătoria din octombrie 1768 a agentului comercial
austriac Nicolaus Emst Kleemann1*.
în însemnările dc călătorie găsim informaţii de o diversitate remarcabilă, de la
ştiri docte privind originea poporului român şi a numelui său, la descricri geografice,
bogăţii naturale, evenimente istorice, intrigi politice, probleme confesionale, descricri
dc monumente, obiceiuri populare sau culinare, dar şi prezentarea anecdotică a unor
curiozităţi.
Cei mai mulţi călători străini care au trecut prin ţările române, veniţi cu diverse
scopuri precise: cruciaţi, pelerini, secretari aflaţi în slujba unor domni, soli la curţilc de
la Bucureşti şi Iaşi sau în trecere spre înalta Poartă, emisari în serviciul diverselor state
europene, mercenari, negustori, misionari catolici, diferiţi specialişti trimişi dc Imperiul
Habsburgic nu au fost decât în rare cazuri interesaţi să noteze observaţii în legătură cu
aspectul oraşelor şi al satelor văzute, mulţumindu-se ca în relatările lor să vorbească
despre problemele pe care le considerau interesante pentru comanditari ori cei ce
finanţau călătoria sau să facă lungi digresiuni istorico-geografice preluate din lucrările
unor predecesori ori savanţi umanişti. Cu toate acestea, în unele însemnări de călătorie
găsim descrieri sumare ale unor oraşe din Ţara Românească şi Moldova, toţi autorii
acestor notaţii insistând mai ales în prezentarea unor elemente insolite precum ar fi
obiceiul podirii cu trunchiuri de.copaci, bâme sau scânduri a străzilor din Bucureşti şi
Iaşi.
Ne propunem, în cele ce urmează, selectarea din cele nouă volume ale
corpusului dedicat însemnărilor dc călătorie în ţările române, a acelor informaţii

gsGh. Bczviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia, Bucureşti, 1947.
De exemplu, C.C.Giurescu, Le voyage de Niccold Barsi en Moldavie (1633), în Mâlanges de
l'icole Roumaine en France, I, 1925, p.295-330; Şt.Pascu, Petru Cercel şi Ţara Românească la
sfârşitul sec. al XVl-lea, Cluj, 1944, p.135-277, unde este publicată relaţia secretarului italian al
voievodului, Franco Sivori.
I0G. Călincscu, Alcuni missionari catolici italieni nella Moldavia dei secoli XVII-XVIII, în
Diplomatarium ltalicum, 1, 1925, p. 1-223; idem, Altre notizie sui missionari catolici nei paesi
romani, în Diplomatarium ltalicum, II, 1930, p.305.514; Fr.Pall, Le controversie tra i Minori
conventuali e i Gesuiti nelle missioni di Moldavia, Roma, 1940.
11 Vezi lbn Battuta, în Călători străini despre fările române, vol.I, Bucureşti, 1968, p.1-12.
l2Cf. Nicolaus Emst Klcermann, în Călători străini despre fările române, voi.IX, Bucureşti,
1997, p.620-642.
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referitoare la aspectul aşezărilor omeneşti, dar şi al locuinţelor din Ţara Românească şi
Moldova şi prezentarea lor în ordine mai mult sau mai puţin cronologică.
* **

Cea mai veche informaţie, extrem de lapidară, despre locuinţele din ţările
române datează din ultimile decenii ale secolului XV şi se află în Historia Turchesca,
datorată italianului Giovanni Maria Angiolcllo, cel care, rob al sultanului Mchmed al IIlea, a însoţit armata otomană în campania din vara anului 1476 în Moldova13.
Angiolello nota despre Suceava: "[Oraşul] Suceava era înconjurat cu şanţuri şi palisade.
Casele şi bisericile erau de lemn şi acoperite cu şindrilă. Numai castelul Sucevei era
clădit din piatră şi tencuială, pe o coastă în afara oraşului"14.
în secolul XVI însemnările despre înfăţişarea oraşelor, satelor ori a locuinţelor
din spaţiul românesc înccp să se înmulţească.
Eruditul umanist dalmatin Anton Verancsics (Verantio), arhiepiscop de
Strigoniu şi vicerege al Ungariei, nu a călătorit în Moldova şi Ţara Românească, dar a
cunoscut efectiv Transilvania, unde a ocupat ani de-a rândul prepozitura capitlului de
Alba-Iulia15. în lucrarea sa, De situ Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae, redactată
înainte de iulie 1549 găsim următoarele informaţii referitoare la aspectul aşezărilor:
"Oraşe nu sunt deloc în acele ţări şi nici o civilizaţie orăşenească, şi nici clădiri mai
impunătoare. în Moldova sunt doar trei cetăţi de piatră, în primul rând Suceava,
reşedinţa domnească, apoi Hotinul şi Neamţul, acesta aşezat la graniţa secuilor, iar acela
la acea a Poloniei. Satele arată ca nişte colibe de păstori împrăştiate peste tot locul,
târgurile nu sunt întărite cu nici un fel dc îngrădituri, iar casele ţărăneşti sunt puţin
ridicate de la pământ şi făcute din lemn, lipite cu lut şi acoperite cu paie sau stuf.
în Ţara Românească, Târgovişte este singurul oraş mai însemnat, destul dc
întins şi capitala ţării, mai sunt două cetăţi de piatră, dar nu aşa de însemnate ca să fie
vrednice a fi arătate pe nume. Celelalte toate sunt aproape ca în Moldova. De altfel
potrivit cu decretele vechilor împăraţi şi ale împăraţilor turceşti de acum, lor nu le este
îngăduit să întemeieze cctăţi şi fortăreţe, nici să-şi împrejmpiască oraşele cu ziduri şi
întărituri"16. Acest text este însoţit de o notă marginală: "Totuşi în Moldova au fost
ridicate cu multă muncă şi mari cheltuieli multe biserici, clădiri măreţe şi frumoase.
Putna este locul unde se înmormântează domnii"17.
Prelatul italian Antonio Maria Graziani, care ne-a lăsat o bibliografie a lui
Despot Vodă18 scria următoarele: "românii au oraşe puţine; locuiesc în sate şi
târguşoare, în care casele sunt clădite din bâme şi din paie şi în care se apără dc
asprimea iernii"19.

13Călători străini despre fările române, vol.I, Bucureşti, 1968, p. 129-131.
"ibidem, p. 137-138.
tslbidem, p.393-396.
l6lbidem, p.404.
n Ibidem, p.404 şi nota 58.
18Călători străini despre fările române, vol.II, Bucureşti, 1970, p.377-379.
i9lbidem, p.382.
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în anul 1574 parizianul Picrrc Lcscalopier însoţeşte o ambasadă franceză cu o
misiune destul de confuză la curtea princepelui Transilvaniei, Ştefan Bathory, cu care
prilej călătoreşte dc la Constantinopol prin Ţara Românească, Ardeal, Ungaria, Austria,
Italia20. în însemnările de călătorie datorate Iui Lescalopier găsim în mai multe rânduri
notaţii privind aspectul localităţilor sau al locuinţelor. Despre Bucureşti se spune:
"Zidurile acestui oraş sunt [făcute] din trunchiuri mari de copac înfipte în pământ, unul
lângă altul, şi legate între ele prin grinzi de-a curmezişul, prinse de acele trunchiuri cu
nişte pene lungi şi groase de lemn; oraşul e podit cu trunchiuri de copaci... Palatul lui (al
voievodului Alexandru al II-lea Mircea, n.n.) era făcut din lemnărie umplută cu chirpici
de pământ amestecat cu paie tocate... Prin oraş n-am văzut nici o clădire frumoasă.
Două biserici, una [de rit] ortodox, cealaltă [de rit] luteran, erau făcute din lemn, toate
acoperişurile sunt de ţiglă, de şindrilă sau de. paie, ţara este mănoasă, dar nu arc nici
piatră, nici ardezie"21.
în notaţiile lui Lescalopicr întâlnim şi o ştire indirectă despre casele dc la ţară,
atunci când se povesteşte păţania unui alt francez, vicontele de Tavannes, care
înnoptând în satul Vulpeşti din Muntenia, "într-o păcătoasă dc colibă" era să ardă,
deoarece lumânarea a fost prinsă în "peretele de lemn şi chirpic"22.
Franco Sivori, secretarul italian al domnului muntean Petru Cercel pe care l-a
însoţit în peregrinările sale prin Europa, dar şi în Ţara Românească23, în Memorialul său
face şi câteva referiri despre clădirile întâlnite: "Oraşul Bucureşti, căruia nu-i dau
numele dc cetate, deoarcce nu are episcopie, aşezare bine înzestrată dar fără altccva
vrednic de luat în seamă decât o prea frumoasă mănăstire, aşezată pe o înălţime şi
clădită de voievodul Alexandru (Alexandru al II-lea Mircea), tatăl lui Mihnea (Mihnea
Turcitul, n.n.). De altfel, în afara palatului principelui, de mărime potrivită, casele sunt
în cea mai mare parte ridicate din lemn şi lut, mici dar bune de locuit"24. Despre
Târgovişte se spune: "Şi într-adevăr am găsit locuinţe mult mai bune şi mai mândre, o
mai mare îmbelşugare de lucruri trebuitoare şi o aşezare mult mai frumoasă şi plăcută şi
bine şi bogat populată... Oraşul era îmbelşugat cu toate cele, îndestulat cu apă bună, cu
puţuri şi fântâni, şi pe lângă palatul principelui curgea un râu încântător... Palatul
principelui, clădit de strămoşii săi, este de proporţii mari şi de o arhitectură îngrijită; a
fost de îndată mărit de către înălţimea sa care i-a adăugat camere frumoase şi mândre. A
pus să se facă cu mare osteneală şi cheltuială, pe esplanadă, o fântână, aducând apa de la
un izvor depărtat de oraş cu nu mai puţin de patru mile, trecând-o pe sub pământ prin
nişte jgheaburi groase din lemn de brad; principele a pus în acelaşi timp să se înalţe o
biserică frumoasă alături de palat, astfel că pe un pod acoperit, înălţimea sa putea intra
în biserică din camerele sale, fără să fie văzut... A pus să se facă apoi cuşti nespus de
mari şi frumoase pentru a ţine sălbăticiuni şi mândre grădini italieneşti, care erau
aşezate chiar lângă palatul său. Şi a făcut totul cu atâta grabă, că părea o minune. în mai
puţin de şase luni totul era dus la desăvârşire, lucrând mai bine de 1000 de oameni

neîncetat. Toţi boierii cci mari s-au apucat apoi, urmând pilda principelui să ridice o
clădire. Astfel că iute, iute, s-a mărit mult oraşul care este capitala întregii ţări"25.
Nobilul hughenot Jacques Bongars, umanist de o vastă erudiţie, care a iniţiat
publicarea unor izvoare privind fie istoria Ungariei, fie a cruciatelor, a întreprins în anul
1585 o călătorie de studii, trecând prin Ungaria, Transilvania, Ţara Românească, în
drum spre Constantinopol26.
Jacques Bongars a redactat un jurnal de călătorie unde se întâlnesc câteva
însemnări succinte despre modul de realizare al construcţiilor în Muntenia: "Se clădeşte
prost, căci în toată ţara nu se află alte clădiri dc piatră care să fie frumoase decât
bisericile şi mănăstirile şi castelul din Bucureşti. Dar Petru voievodul (Petru Cercel,
n.n.) în cele 20 de luni cât a domnit a făcut la Târgovişte, unde îşi avea curtea, un palat
mic dar frumos şi impunător pentru cât poate ţara şi alături a clădit biserica sa, a adus
trei izvoare de la o depărtare dc două leghe..."2 .
în acelaşi an, 1585, un alt francez, Franşois de Pavie, baron de Fourquevaux, a
întreprins o călătorie prin Italia, Corfu, Zante, Siria, Egipt, Constantinopol, cu care
ocazie a străbătut Dobrogea şi Moldova28. în însemnările făcute cu acest prilej, întâlnim
o descriere a oraşului Cetatea Albă, numit Crcman sau Magraman: "Creman este un
oraş din Moldova pe care sultanul l-a supus de nouăzeci şi cinci de ani când l-a luat de
la genovezi, [este] aşezai, după cum am mai spus, pe malul râului Turla avînd la unul
din capete o cetate cu nenumărate turnuri, două rânduri de ziduri şi şanţuri adânci,
clădită după sistemul vechi, dar ticluită cum nu se poate mai bine; mahalalele sunt mai
întinse decât oraşul şi casele sunt făcute toate de sus în jos din lemn, negăsindu-se piatră
decât foarte anevoie"29. Despre Iaşi se spun următoarele: "laşul este un oraş mare unde
îşi are reşedinţa principele ţării şi e aşezat într-o câmpie fără să fie închis cu ziduri,
având spre sud un lac ... In afara înconjurului Iaşilor se află un număr de case ce
socotesc eu că ajung la două mii, toate clădite din paie şi lemn şi în care locuiesc multe
familii din acele neamuri rătăcitoare numite ţigani" .
La sfârşitul secolului XVI, în anul 1589 Ţara Românească şi Moldova vor fi
vizitate dc nobilul englez Henry Cavendish însoţit de Fox şi Richard Mallorye, cu
ocazia unei călătorii de afaceri la Constantinopol32. Jurnalul de călătorie, ţinut de Fox,
omul de casă al lui Cavendish conţine şi o descriere extrem de sumară a oraşului Iaşi:
"Acest Iaşi este doar un biet oraş [cu case] din lemn şi curtea domnitorului este
[construită] numai din lemn şi acoperită cu şiţă”33. Despre Buzău se spune, "un oraş
mare [cu case] din lemn"34.

20lbidem, p.418-419.
21Ibidem, p.426-427.
22ibidem, p.427.
23Călători străini despre lările române, vol.lll, Bucureşti, 1971, p. 1-5.
2AIbidem, p.8.
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25Ibidem, p.U-13.
26lbidem, p. 149-153.
27Ibidem, p.162.
^Ibidem , p. 175-177.
29Ibidem, p.180.
™Ibidem, p. 181.
31Ibidem, p. 183.
}2Ibidem, p.291-293.
33Ibidem, p.294.
34Ibidem, p.296.
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Luptele antiotomane purtate de Mihai Viteazul în ultimul deceniu al veacului
XVI au adus în ţările române numeroşi mercenari, de la unii dintre ci, participanţi la
campania din anul 1595 rămânând însemnări referitoare la evenimentele respective.
Istoricul şi arhitectul militar italian Filippo Pigafetta a făcut parte din corpul
expediţionar toscan trimis de marele duce Ferdinand de'Medici în ajutorul lui Sigismund
Bathory, ajungând până la Târgovişte35, pe care o descrie ca pe un "oraş foarte mare,
deschis, mai degrabă în chip de sat .
Diacul de cancelarie, Petcr Pelldrdi, subcămăraşul principelui Sigismund
Bathory l-a însoţit pe stăpânul său în campania din toamna anului 1595 pentru a alunga
din Ţara Românească oastea turcă condusă dc Sinan Paşa şi a întocmit o relatare
oficială a întâmplătrilor la care a luat parte37, unde întâlnim o scurtă dcscricre a
Târgoviştei: "Cetatea Târgoviştei, care este pe un loc atât de frumos încât mai frumos nu
poate fi ... Oraşul este mare, cu multe case frumoase de piatră şi mănăstiri, toate
pârjolite şi arse" .
Italianul Giovanni Antonio Magini, celebru ca astronom şi matematician în
epoca sa, este apreciat astăzi pentru opera de geograf şi cartograf. în lucrarea sa despre
geografia ptolemaică, tipărită iniţial în limba latină şi apoi tradusă în 1598 în limba
italiană sub titlul Geografia d o i Descriitione Universale della terra partita in due
volumi, apărută la Veneţia39, sc găseşte şi o lapidară descriere a caselor ce aparţineau
românilor: "ei locuiesc în case făcute din lemn şi paie [vălătuci] date pe deasupra cu lut
şi acoperite cu stuf care se găseşte acolo din belşug"40.
Veneţianul Giorgio Tomasi csirc a trăit între 1596-1599 la curtea de la'Alba
Iulia a Bathoreştilor, îndeplinind funcţia de secretar intim al principelui Sigismund, a
lăsat o descriere a Transilvaniei, care cuprinde şi informaţii referitoare la Moldova şi
Ţara Românească41. Despre aşezările din Moldova sc fac următoarele aprecicri:
"localităţile şi satele [lor] deschise [neavând] decât puţine clădiri ridicate din altceva
decât din lemn, cu toate că Suceava, capitala Moldovei, este socotită ca o cetate foarte
însemnată"42.
Olandezul Joris van der Does (sau Georgius Dousa) va întreprinde în anii
1597-1598 o călătorie din Polonia spre Constantinopol şi înapoi, străbătând Moldova şi
Polonia43. în relaţia sa despre prima trecere prin Moldova van der Does vorbeşte despre
"sate în care oamenii locuiau în bordeie pe sub pământ"44.
în anii 1612-1613, un negustor bolognez, Tommţiso Alberti va trece prin
Moldova, în drum de la Constantinopol spre Liov şi înapoi, însoţind carele dc comerţ

încărcate cu marfă45. în însemnările sale negustorul italian face următoarea dcscriere a
oraşului Iaşi: "acest oraş este fără ziduri [de apărare] şi sunt acolo aproape 8000 de case,
ilar toate de lemn [şi] câteva biserici, unele [sunt] dc piatră, dar o parte [din ele] sunt
ruinate în urma războaielor46. E foarte frig, ei folosesc sobe (stujfa)"" .
în lungul şir al călătorilor care au străbătut ţările române şi carc nc-au lăsat
observaţii referitoare la imaginea aşezărilor ori a sistemului de construcţie al caselor o
figură aparte o face solul ardelean la Poartă din deceniile doi şi trei ale secolului XVII,
Toma Borsos48. Dispreţul său ncdisimulat pentru realităţile de la sud de Carpaţi a
străbătut secolele: "Târgovişte este aşezată într-un loc foarte frumos deschis; pe lângă ea
curge un râu frumos pe care ei îl numesc Ialomiţa. La marginea dinspre miază-zi se
întind vii foarte frumoase, care produc vinuri foarte bune. Este un oraş dcschis, foarte
mare; are foarte multe case, numai că sunt casc dc formă românească, urâte, cum erau în
Ardeal, în vremurile bune cocinele, dar locuiesc în ele mulţi negustori bogaţi"49.
Negustorul Bartolomeo Locadello, un italian care se dădea drept fiul lui Aron
Vodă a încercat în mai multe rânduri să capcte domnia Moldovei; nereuşind, s-a stabilit
în Ţara Românească unde a ctitoţit biserica catolică dc la Bucureşti. Istoricii au ajuns la
concluzia că Locadello este autorul unei Descriei pe scurt a Ţării Româneşti redactată
în anul 164150. în cuprinsul acestei lucrări sc spune că: "cele mai mari oraşe sunt
Ghcrghiţa, Buzău, Râmnic, Focşani, Slatina; pe lângă acestea mai sunt alte zece la fel
care cuprind fiecare câte două sute de focuri; mai sunt apoi Bucureştii, fosta reşedinţă a
domnului; acest oraş are 1500 dc casc..."51. "Târgovişte este localitatea cea mai
însemnată din Ţara Românească, şi se află calc de o zi şi jumătate de la hotarele
Transilvaniei; în acest oraş domnul arc un palat foarte bun înconjurat de ziduri...
catedrala acestui oraş este dc mărime potrivită, acoperită cu plumb, şi arc o grădină
mare împrejmuită cu gard; mai sunt şi alte 200 de biserici de lemn şi de piatră, în care
slujesc preoţi, şi sunt numite dc ei biserici "de popi". Se face socoteala că ar putea fi în
acel oraş peste 7000 de case, locuite de vreo 40.000 de suflete, şi aceste case sunt de
lemn, acoperite cu şindrilă, sau cu stuf, unele înprejmuite cu gard, iar altele [fără
îngrăditură]"52.
Călugărului italian Niccold Barsi din Lucca, care a călătorit prin Moldova de
două ori în intervalul 1632-163953 îi datorăm una din cele mai complete descrieri a
modului dc realizare a locuinţelor, atunci când vorbeşte despre oraşul Iaşi: "Acest oraş
este aşezat jumătate la şes, iar cealaltă jumătate pe coasta unui deal; nu are însă ziduri,
numai palatul domnului este înconjurat de o parte cu ziduri şi de ccalaltă parte este

35Ibidem, p.540-542.
34Ibidem, p.550.
37Ibidem, p.618-619.
^Ibidem , p.622.
MCălători străini despre ţările române, voi.IV, Bucureşti, 1972, p.578-579.
WIbidem, p.587.
41 Călători străini despre ţările române, voi.III, Bucureşti, 1971, p.663-664.
A2lbidem, p.672.
43Călători străini despre fările române, voi.IV, Bucureşti, 1972, p.84-85.
44Ibidem, p.87.

ASIbidem, p.357-358.
46Ibidem, p.361.
47Ibidem, p.361, nota 14, unde editorul scrie: "Stujfa. Adică sobe închisc şi nu sistemul căminului
deschis”.
48Ibidem, p.370-373.
49Ibidem, p.375.

50Călători străini despre [ările române, vol.V, Bucureşti, 1975, p.30-32.
51Ibidem, p.34.
5‘Ibidem, p.35.
53Ibidem, p.69-72.
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închis cu bârne îmbucate unele într-altele. Lângă palat este un lac prea frumos, bogat în
peştii cei mai gustoşi, dar nimeni nu are voie să pescuiască fără învoirea anume a
domnului. în faţa palatului, pe celălalt mal al Iacului, se află o mândră mănăstire dc
călugări din ordinul Sfântului Vasile, dar schismatici, numită Galata. Locuinţele
oraşului, foarte puţine la număr sunt toate din pământ, însă cea mai marc parte din ele
sunt făcute din bârne îmbucate unele într-altele. Peste ele se aşterne lut amestecat cu
pleavă, cu băligar de cal şi cu apă. După ce se usucă acest material se ia var şi se albesc
aceste casc ca şi cum ar fi nu din pământ ci din zid, datorită cărui fapt cine nu se
pricepe, ia uşor drept piatră ceea ce dc fapt nu e decât lut. Aceste casc ei le împodobesc
cu pridvoare şi balcoane ieşite în afară, pentru a putea sta în timpul verii la răcoare, şi le
acoperă de cele mai multe ori cu paie. Numai casele boierilor şi cea a domnitorului sunt
acoperite cu şindrilă. Toate sunt izolate una dc alta şi ficcarc din ele îşi are ograda sa cu
grajduri pentru vite. Numai bisericile şi palatul domnului sunt de zid"54. Este descrisă şi
o casă a unui turc din satul Schinoasa din Basarabia: "căsuţa...făcută din nuiele
acoperite cu lut cum am arătat mai sus, şi care fusese făcută şi aşezată acolo anume
pentru străini"55.
Prima jumătate a sccolului XVII este marcată de trecerea soliilor polone spre
Poarta Otomană, pentru reglementarea relaţiilor dintre aceste două puteri care îşi
disputau stăpânirea Moldovei. în anul 1636 se îndrepta spre Constantinopol Jerzy
Krasinski, fiind urmat în 1640 de Wojciech Mi&kowki. Ambele solii au fost prezentate
în jurnale amănunţite, datorate unor secretari. Solia lui Jerzy Krasinski a fost descrisă de
un oştean nobil, rămas anonim, care se bucura dc deosebita încredere a superiorului
său56, în vreme ce misiunea diplomatică condusă dc Wojciech Midskowski a fost
consemnată în jurnalul personal al solului57, cât şi dc secretarul soliei, Achacy
Taszycki58.
Autorul anonim al însemnărilor privind solia polonă din anul 1636 face câteva
descrieri ale unor localităţi din Moldova şi Ţara Românească: Iaşi, Vaslui, Bucureşti.
Despre Iaşi se spune: "oraşul, care deşi este capitală, sau oraş dc scaun al Moldovei,
sediul domnilor, totuşi nu arc nici o întăritură în jurul său, peste tot se poate intra şi ieşi.
întinderea lui este atât de mare, încât se zice că are mai mult dc şapte mii dc case, ceea
ce e de crezut după circumferinţa lui care e destul dc mare, şi după desimea caselor.
Cele mai multe sunt mizerabile şi acoperite cu stuf, afară de câteva curţi boiereşti.
Castelul era înainte vreme destul dc sărăcăcios, dar domnul de acum (Vasile Lupu, n.n.)
pentru a avea o locuinţă comodă l-a restaurat foarte bine şi l-a îndreptat şi a făcut
întărituri bune de ju r împrejur. Chiar în faţa palatului se află o biserică frumoasă,
Sfanţul Nicolae, clădită din piatră cioplită. Mai sunt şi alte biserici frumoase de zid, pe
diferite străzi"59.

Iată şi descrierea Vasluiului: "...se ştie că acest orăşel era clădit şi populat şi
este chiar tradiţia că înainte vreme era capitala domnilor Moldovei60, ceea ce este de
crezut după diferitele ruine, care se mai văd şi azi - şi anume acolo unde era palatul şi
reşedinţa domnului zidurile se mai văd aproape pe jumătate întregi - , după cum ne
putem da scama cât dc frumoasă era odată structura acestui palat. Există şi o feredea în
vale, sub palat, dc asemenea o construcţie frumoasă. în faţa palatului se află o biserică
de zid, foarte frumos zugrăvită, atât pc dinafară cât şi pe dinăuntru. Dar şi aceasta se
ruinează acum. Sunt şi câteva biserici dc lemn. Orăşelul în sine este destul dc
sărăcăcios"61.
Şi capitala Munteniei, Bucureşti, a atras atenţia nobilului polon: "Acest oraş
Bucureşti este cctatea de scaun a domnilor Ţării Româneşti, unde domneşte acum Matei
Basarab...Aşczarca acestui oraş este foarte frumoasă şi veselă pe o câmpie
neîntreruptă...Oraşul este mai frumos clădit decât laşul, deşi nu este atât dc mare.
Aproape toate casele au acoperişul din şindrilă. întărituri nu sunt deloc afară de
mănăstiri întărite şi anume: Sfântul Mihail şi cea amintită mai sus (Radu Vodă, n.n.).
Bisericile, care sunt frumos zidite, împodobesc oraşul...Palatul în care locuieşte domnul
se află într-o vale, între râuri, pc din afară nu este urât, dar nu arc nimic deosebit" .
Avem şi o descriere a oraşului Silistra: "se află aşezat chiar pc malul Dunării, într-un loc
frumos şi vesel, nu are întărituri, numai dinspre râu palatul are un zid, dar nici acesta nu
este întărit, iar dinspre câmpie este un val vechi, dărâmat. Cele mai multe case sunt
ccnstruitc din lemn, dar numai acolo unde locuiesc grecii, casele turceşti sunt construite
în marc parte dc zid, din cărămidă arsă sau ncarsă"63.
în jurnalul secretarului soliei lui Wojciech Mteskowski, Achacy Taszycki
găsim descrierea oraşelor Hotin şi Iaşi: "Cctatea Hotinului era aşezată pe o stâncă foarte
înaltă şi inaccesibilă; pc dinafară e foarte frumos lucrată, fiind zidită din cărămidă.
Orăşelul Hotin este însă sărăcăcios şi nenorocit, sunt numai casc mici, ca într-un sat, nu
întâlneşti nici o casă marc"M. Nici capitala Moldovei nu se bucură de o prezentare mai
favorabilă: "Cât despre Iaşi, vorba ccea: vijelie mare, ploaie mică, deoarece se spune că
vor fi dc toate îndestul, dar în realitate e numai sărăcie şi nimic vrednic dc văzut, căci c
un orăşel mic cu casele acoperite cu paie, nu c bun dc nimic"65.
Dc la misionarii catolici care vizitează ţările române, pentru a cunoaşte situaţia
coreligionarilor lor stabiliţi aici, indiferent dacă este vorba de înalţi prelaţi sau simpli
călugări, ne-au rămas câteva dcscricri ale oraşelor ori ale locuinţelor întâlnite.
Petru Bogdan BakSic sau Pietro Dcodato BakSiâ, arhiepiscop catolic dc Sofia şi
vicar apostolic al celor două Valahii a străbătut cele două voievodate româneşti în mai
multe rânduri, în perioada anilor 1640-167066, lăsând o serie de rapoarte despre
vizitaţiile sale, unde înfăţişarea .problemelor confesionale ale coreligionarilor săi se

54Ibidem, p.75.
55Ibidem, p.83.
i6Ibidem, p. 106-111.
57Ibidem, p.150-152.
53Ibidem, p. 163-165.
59Ibidem, p.l 16.
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60Ibidem, p.l 17, nota 39, unde editorul specifică: "Se confundă noţiunea de capitală şi de curte
domnească".
61Ibidem, p.l 17-118.
61lbidem, p .120.
65Ibidem, p. 123.
64Ibidem, p .l66.
65Ibidem, p.168.
66 Ibidem, p.194-198.

155

O raşe, sate, locuinţe din ţările rom âne

Paraschiva-V ictoria B atariuc
împleteşte cu variate informaţii privind societatea locală. Prezentarea situaţiei catolicilor
din ccle două ţări române prilejuieşte înaltului prelat bulgar descrierea oraşelor întâlnite,
cu care ocazie se vorbeşte şi despre aspectul general al acestora sau al unor edificii, cum
ar fi bisericile şi mănăstirile ortodoxe, palatul domnesc etc.
Palatul domnesc din Târgovişte este prezentat astfel: "Casele şi palatul
domnului nu sunt clădiri de mare preţ, dar sunt încăpătoare. Curtca domnului este chiar
marc, înconjurată toată cu ziduri, având porţi dc fier; deasupra porţii un turn mare, iar
de o parte şi alta a porţii stau străjile ziua şi noaptea. Lângă palat, în partea de sus, pc
malul râului se află grădina domnului..."67.
Şi oraşul Bucureşti s-a bucurat dc atenţia lui BakSic: "Bucureştii, oraş fară
ziduri înconjurătoare, aşezat într-o câmpie prin carc curge un râu mare numit
Dâmboviţa... Acest oraş arc toate pieţele şi străzile podite cu un fel de poduri de lemn,
pentru că fiind în câmpie, în timp dc ploaie sc face mult noroi, şi caii şi căruţele şi
oamenii merg prin pieţe şi străzi, pc asemenea poduri. Palatul domnului nu este deloc
frumos şi mai degrabă este lăsat în părăsire; pc unde se întindeau mai înainte ziduri
înconjurătoare au închis locul acum cu uluci de lemn şi locuinţa în care stă domnul este
destul dc umilă. Deasupra porţii de Ia curte se află un turn în carc soldaţii stau tot timpul
de strajă. în afara curţii sc află închisoarea, făcută din lemn"68.
Atunci când autorul vorbeşte despre faptul că voievodul Matei Basarab şi-a
mutat reşedinţa la Târgovişte este prezentat modul dc realizare al unor case: "O mică
împrejmuire dc gard, de jur împrejur lipit pc dinafară şi pe dinăuntru cu lut frământat şi
cu o portiţă, şi atâta tot; nu fac prea marc cheltuială cu construirea caselor"09.
Despre capitala Moldovei se spune: "Am vizitat oraşul Iaşi, oraş deschis aşezat
în mijlocul naturii, pe nişte dealuri nu prea înalte, carc este reşedinţa domnului. Spre
răsărit sunt păduri foarte mari, Ia miază-noapte la o oarecare depărtare dc oraş curge
râul Prut, iar spre miazăzi şi apus se întind câmpii. La marginea oraşului, pe lângă
curtca domnului, curge un râuşor nu prea marc şi carc se află între două dealuri, domnul
a pus să sc oprească apa între un deal şi celălalt şi-a făcut un lac foarte mare, încât sc
poate merge pe el cu barca..."70. Dcscricrea continuă: "Palatul domnului nu c urât şi
acum (1641, n.n.) chiar sc clădeşte din nou un altul. Curtea domnului este aşezată pe
dealul dinspre lac şi este înconjurată de ziduri cu un turn de pază, cu biserică înăuntru şi
încă un palat pentru doamnă şi domniţe, carc a ars acum. Are o curte frumoasă faţă de
condiţia ţării... Apoi, cât despre clădirile din oraş, nu pot spune nimic, deoarece casele,
atât ale boierilor cât şi ale târgoveţilor şi ale sărăcimii, sunt făcute din lemn şi sunt
proaste şi unele sunt acopcrite cu paie sau cu stuf de baltă. Pentru iarnă toate cascic au
sobele făcute în aşa fel încât cuptorul dc pâine şi soba sunt la un loc. Casele sunt mici şi
se încălzesc repede"71.
Este descris şi oraşul Succava: “Am vizitat oraşul Succava, neîmprejmuit [cu
ziduri], dar alături de oarş sc află o cctatc, foarte frumoasă şi puternică aşezată pc un

ilcal, Ia poalele căruia curge un râu numit Suceava, în care se află păstrăvi şi alţi peşti şi
«cest râu vine din munţii Transilvaniei. Acest oraş este aproape de graniţa Poloniei...
I ste un oraş mai de seamă şi capitala întregii Moldove şi totodată reşedinţa Mitropoliei.
Cetatea numită mai sus are trei - patru turnuri mari şi altele mai mici şi deasupra porţii
urc săpat un cap dc bour, care este stema ţării; dedesupt sunt inscripţii slavone ale
diferiţilor principi. E bine păzită, înzestrată cu arme şi este ţinută totdeauna ferecată. în
piaţă în faţa palatului domnului sc află un spital pentru bolnavi şi săraci, dar nu este prea
marc. Mai sunt băi turceşti, nu departe de palat. Se află acolo multe ape curgătoare şi
fântâni cu apă rece. în jurul oraşului sunt ogoare, lacuri şi păduri”72.
Din anul 1644 datează o descriere a Moldovei datorată iezuitului ungur Paul
Bekc, cel care va sta un timp îndelungat în teritoriul de la răsărit de Carpaţi, ducând o
abilă politică dc îndepărtare a misionarilor franciscani şi de propăşire a Societăţii lui
lisus7'. Paul Beke prezintă situaţia populaţiei catolice, insistând asupra influenţei nefaste
a misionarilor şi pledând în favoarea ordinului din carc face parte, dar în acelaşi timp
creionează succint un tablou, deloc vesel, al societăţii din Moldova, ce sc găsea la
discreţia turcilor. în accastă ordine de idei aflăm că: "nu îi este îngăduit nici unui
magnat să-şi ridice o casă dc piatră sau să înconjoare cu un zid chiar şi mic curtca sa,
ridicată din material lemnos. Dar nici chiar domnul nu îndrăzneşte să înalţe case din
piatră în chip de castci, căci altfel turcul l-ar învinovăţi că ar vrea să facă răzvrătire şi 1ar alunga. îi e îngăduit domnului să clădească doar biserici şi mănăstiri - de aceea se
îndeletniceşte cu totul şi neîncetat cu ridicarea acestora"7,1.
Despre Iaşi iezuitul ungur scria: "Acest oraş este aşezat pe două dealuri mari pe
care sunt peste 7000 de case, carc ar trebui mai adevărat numite cocioabe decât case. Nu
este nici un zid înconjurător şi nici o împrejmuire, şi totuşi, în mijlocul luptelor sălbatice
atât de des dezlănţuite ale moldovenilor, tătarilor şi turcilor, acest oraş a rămas
întotdeauna neatins şi teafâr. Toată podoaba acestui oraş este mulţimea bisericilor, care
ating numărul aproximativ dc 60, cât şi şapte mănăstiri mai vestite, pe lângă cele ce se
văd în afara oraşului... Aici doar boierii români de seamă îşi au locuinţcle lor mai
arătoase dccât căsuţele poporului de rând"75.
Arhiepiscopul de Marcianopol, croatul Marco Bandini, trimis de Bakăic,
vicarul apostolic al celor două Valahii, să inspecteze situaţia catolicilor din Moldova va
sta în voievodatul de la răsărit de Carpaţi din anul 1644 şi până în 1650, când îşi va da
obştescul sfârşit la Bacău, lăsând în urma sa o vastă operă, cunoscută îndeobşte sub
numele de Codex Bandinus16. Referitor la problemele care ne interesează, în scrierile lui
Bandini întâlnim însemnări privind atât aspectul caselor parohiale din Iaşi sau Bacău,
dar şi al oraşului de pe Bahlui în general. Descrierea caselor parohiale atinge patetismul
deoarece cuviosul călugăr franciscan, aflat în conflict cu interesele polonilor în zonă, îi
consideră pe aceştia vinovaţi dc situaţia precară a bunurilor catolice din Moldova. Iată
descrierea casei parohiale din Iaşi: "acea casă parohială avea o înfăţişare care aducea

67Ibidem, p.213.
6SIbidem, p.2 I6.
69Ibidem, p.217.
70Ibidem, p.232.
71 Ibidem, p.233.

12Ibidem, p.238-239.
Ibidem, p.271-273.
1AIbidem, p.279.
15Ibidem, p.281.
16lbidem, p.293-298.
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>i i .!-i'i,il'j .1 crâşmă sau han dccât a casă cclesiastică. Nu era nici o îngrăditură în jurul
lan ţu lu i stRnt, totul era vraişte, deschis nu numai oamenilor de orice fel (bărbaţi şi
femei) şi dc orice scamă, ci şi vitelor. Chiar casa mai mică aparţinând bisericii parohiale
n fost nu numai ocupată de poloni, dar cu totul înstrăinată şi schimbată în lupanar. în
casa mai bună, după cum am mai spus a fost de la început reşedinţa parohială; ...are trei
cămăruţe de dormit, dintre care una ar putea fi locuită, dar nu fără mare chin, iar
celelalte două împreună cu camera erau transformate în grajd şi depozit de gunoi. Puţul
din grădină, deschis din toate părţile, era spurcat de gunoaie şi hoituri. Copcrişul casei,
aşternut odinioară cu şindrilă [acum] putrezită nu o apăra de ploile care cădeau. Pereţii
din bâme erau găuriţi, curtea de lângă casă stătea deschisă tuturor celor ce treceau, ca un
drum public de care şi de trecători pedeştri şi ca o groapă de gunoi..."77. Nici reşedinţa
episcopală de la Bacău nu se bucură de o prezentare mai bună: "în casă sufla vântul,
cele două slugi, secretarul şi arhiepiscopul stau in cuprinsul aceleiaşi încăperi. Coliba
episcopală neîmprejmuită cu nici un gard, era deschisă turmelor"78.
laşul este descris astfel: " Acest oraş este acum capitala întrgii ţări, situată în
chiar mijlocul Moldovei... Este aşezat pe două dealuri foarte întinse, între care este o
vale. Are 15000 de case. Bisericile socotite împreună sunt 60, mănăstirile din oraş şi
împrejurimi sunt 11... în partea de miază-zi a oraşului, în marginea dealului deasupra
lacului este palatul principelui, care arc numai spre răsărit un zid slab, neîntărit cu
turnuri şi nici cu metereze, şi neprevăzut cu şanţ şi val, iar în părţile celelalte opune
drept zid pari înfipţi în pământ. In ceea ce priveşte aparenţa sa exterioară palatul nu
arată aşa strălucit... Construcţia palatului nu este toată în piatră şi nici toată dc lemn.
Căci turcii nu îngăduie să fie construite în întregime din piatră decât doar mănăstirile.
De departe oraşul se arată celor ce-1 privesc ca o nouă Romă, deoarece turlele,
bisericile şi mănăstirile oferă ochilor oarecare măreţie, iar dacă intră cineva, nu află
înăuntru decât colibe şi cocioabe, şi nici chiar marii boieri foarte bogaţi nu au case
măreţe, şi nici nu construiesc decât cu pereţi din lemn acoperiţi cu lut. E drept că în anul
acesta, 1647, unii mari boieri au de gând să înalţe case din piatră, întrucât din cauza
deselor incendii nu există nici o siguranţă în construcţiile de lemn. în anul trecut s-a
pornit focul de 46 de ori, iar în cele patru luni din anul acesta de 15 ori, cu care prilej sau prefăcut în fum multe biserici schismatice şi curţi boiereşti"79.
O
cu totul altă viziune transpare din însemnările unor călători protestanţi,
precum Johann Mayer, emisarul reginei Christina a Suediei, englezul Robert Bargrave
sau ale pastomlui Conrad Jacob Hiltebrandt, care în relatările lor prezintă cu înţelegere,
fără observaţii critice sau ironice, situaţia întâlnită.
în anul 1651 trecea prin Moldova Johann Mayer, trrimisul reginei Christina a
Suediei la hanul tătar80. Dc la acest călător ne-a rămas o scurtă descriere a oraşului
Cotnari: "Sunt numai case de lemn, dar parte din ele sunt, în felul lor, încăpătoare şi
destul dc frumos făcute"81.

11Ibidem, p.314.
lsIbidem, p.320.
79Ibidem. p.327-328.
80Ibidem, p.439-441.
81Ibidem, p.452.

158

O raşe, sate, locuinţe din ţările rom âne
Robert Bargrave, fiul mai mic al decanului de Canterbury, a călătorit în
Moldova, de la Galaţi şi până la Cernăuţi, în anul 1652, venind de Ia Constantinopol şi
uulreptându-se spre Anglia82. în jurnalul său dc călătorie întâlnim câteva informaţii
-.uccinte referitoare la aspectul unor oraşe ori al locuinţelor întâlnite. Despre oraşele
Galaţi şi Bârlad aflăm că: "Oraşul [Galaţi] nu este mare dar clădirile sunt frumoase şi
bune, cel puţin aşa ni se părea, după locurile sălbatice de unde venisem de curând; sunt
zidite şi acoperite cu şindrilă, pusă una peste alta şi armonios împodobită"83. "Bârladul
este un oraş mare şi frumos unde [locuitorii] au un fel de a clădi casele deosebit de acela
;il altor ţări, pereţii sunt făcuţi din bâme rotunde de brad, cioplite Ia capete, astfel că o
bucată se îmbucă cu alta şi sunt tencuite frumos în alb pe dinăuntru ca şi pe dinafară.
Chiar cea mai săracă din aceste case este atât de curată înăuntru, încât odată ce am intrat
in casă, deşi şovăiam să o fac, nu-mi venea să mai ies"84.
Călătorul englez a pututu vizita şi palatul domnesc din laşi despre care nota: "o
clădire de piatră, mai degrabă marc dccât frumoasă, ncavând nici măreţie, nici unitate,
nici podoabe demne de palatul unui domn"85. Atacul tătarilor şi cazacilor din anul 1650
a lăsat urme în Iaşi: "Până acum s-au făcut puţine reparaţii după distrugerea oraşului,
care se compune acum în afară de 10 sau 12 clădiri din scânduri, construite după
obiceiul de aici, numai din case acoperite cu paie, căci locuitorii nu îndrăznesc încă să
ridice unele mai bune"86.
Conrad Iacob Hiltebrabdt a însoţit în calitate de pastor solia suedeză a regelui
Carol al X-lea în Transilvania în mai multe rânduri87, lăsând, în jurnalul său şi o
descriere sumară a caselor din Moldova şi o alta a oraşului Iaşi. "Femeilor...le place
mult curăţenia. Deşi casele'lor sunt prost construite, în ele totuşi este curat. Dacă s-a
aşezat rugina în faţa vetrei, o spoiesc numai decât, având la îndemână în acest scop, o
oală cu spoială"88. Despre capitala ţăriise spune: "laşul este un oraş mare, întins,
populat, dar fără ziduri înconjurătoare. E reşedinţa domnului Moldovei. în diferite părţi
ale oraşului străzile au un pod de bulumaci în loc de pardoseală de piatră... Aici se
găsesc felurite biserici, cu bolţile construite ca moscheele turceşti însă fără minaretele
înalte turceşti. Pe străzi se aflau şi ici şi colo roţi sau scrâncioburi de lemn, mari şi
înalte, în care se dau locuitorii în timpul sărbătorilor Paştelor"89.
Dacă la 1648 misionarul catolic Petru Bogdan BakSiâ scria că în Ţara
Românească "locurile sunt lipsite dc înlesnirea unor hanuri şi case de găzduire, şi
terbuia să găseşti vreun bordei pentru găzduire, şi aceasta în timp dc iarnă, căci vara se
poposeşte în câmp"90, solul suedez Clas Brorsson Ralamb, care în drumul său spre

82Ibidem, p.479-481.
83Ibidem, p.486.
MIbidem. p.487.
™Ibidem, p.489-490.
Ibidem, p.492-493.
87Ibidem, p.540-542.
88Ibidem, p.595.
89Ibidem, p.596.
90Ibidem, p.253.
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Poartă a străbătut Muntenia în 165791, ne-a transmis o altă informaţie: "De-a lungul
drumurilor zile întregi nu găseşti nici un sat. La fiecare două mile însă este câte o
crâşmă mică, clădită din shif şi acoperită cu paie, unde sunt câteva butoaie de vin şi
unde drumeţul poate găsi ceva de ale mâncării"92.
Bun cunoscător al realităţilor româneşti se dovedeşte a fi diaconul sirian Paul
de Alep, cel care l-a însoţit pc tatăl său, patriarhul Macarie al Antiohici în călătoria pe
care acesta o face în Moldova, Ţara Românească, la cazaci şi în Rusia în perioada anilor
1652-165993. Tânărul cleric sirian nc-a lăsat, alături de numeroase descrieri dc biserici şi
mănăstiri întâlnite în peregrinările sale din cele două ţări române şi câteva însemnări
despre modul de realizare al locuinţelor: "casele din această ţară, dc la Măcin şi până în
Moldova în întregime, Ţara Românească, ţara Cazacilor până Ia Moscova, sunt clădite
din lemn, din bârne şi din scânduri. Acoperişul este în două ape şi înalt, pentru ca
zăpada să nu rămână pe el...în fiecare casă este un cuptor {fuma), care are pc dinafară
un fel de horn din lut [vopsit] verde sau roşu, iar la cei bogaţi din faianţă, pentru a opri
fumul, şi carc se sprijină [în partea anterioară] pe doi stâlpi; deasupra este o bară de
fier; numele lui este kubtor (cuptor). Sunt multe cuptoare. In timpul iernii, casele sunt
mai calde decât băile"94. Se insistă asupra caselor: "Toate caselc din aceste ţări nordice,
din Ţara Românească până la Moscova, au acoperişul în povârniş, făcut din şindrilă şi
aceasta s-a născocit din pricina ninsorilor [mari] pentru ca [zăpada] să nu sc poată aşeza
pe ele. Toate casele au coşuri şi sobe"95.
întâlnim şi descrieri sumare ale curţii domneşti ori ale oraşelor Târgovişte şi
Bucureşti: “Să se ştie că curtea domnului Ţării Româneşti este mare şi înconjurată cu un
zid de piatră; un râu curge la capătul ci... în mijlocul acestei curţi este un tuni de piatră
marc şi înalt, carc nc-a uimit prin înălţimea lui; acolo sc află orologiul oraşului şi acolo
stau de strajă mai mulţi paznici”96. "Târgovişte este un oraş mare, cam cât Alcpul sau
Damascul. Cu mare trudă Matei Voievod îl înconjurase cu o palancă dc lemn şi cu un
şanţ... Locuinţa mitropolitului Ţării Româneşti se află la căpătui oraşului, înăuntrul
pălăncii; este foarte mare, cu trei întărituri de lemn şi cu trei curţi. Curtea din afară
slujeşte pentru crcscutul gâştclor, raţelor şi găinilor; cea dc a doua cuprinde grajdurile
cailor şi bucătăriile; cea de a treia este închisă cu clădiri măreţe dc piatră la care se intră
prin porţi mari"97. "Acest oraş Bucureşti este foarte marc şi sc spune că, acum mulţi ani
cuprindea cam şase mii de casc. Arc patruzeci de biserici şi mănăstiri şi vestitul râu
Dâmboviţa carc curge prin mijlocul său... Curtea, care este o clădire dc mari proporţii şi
este înconjurată de ziduri înalte dc lemn. Era odinioară o clădire veche, dar a fost
dărâmată dc răposatul Matei voievod şi refăcută din nou dc-a întregul. Este o clădire

Uimitor de armonioasă şi carc încântă privirile şi este mai mândră şi mai veselă decât
curtca de la Târgovişte" .
Dar Paul de Alep ne-a transmis şi dcscricra unor curţi boiereşti din Muntenia,
precum ar fi cele construite de Cantacuzini, la Dobreni99 şi Coiani, sau ctitoria de la
llcrăşti a fraţilor Năsturel, cumnaţii lui Matei Basarab: "Satul se numeşte Dobreni, ceea
ce înseamnă “cel frumos”. Acolo c o curte marc, înconjurată dc un gard dc scânduri
lăinbuite, înăuntrul cărora sunt clădiri mari şi spaţioase cu firide şi boite acoperite în
intregime cu chipuri dc sfinţi şi cu altele asemănătoare etc. Odăile dau pre o grădină
foarte mare, împărţită în straturi, ca grădinile frâncilor, cu jgheaburi de olane. în partea
din afară este un bazin cu apă cu un pod peste el, de la un capăt la celălalt. în mijlocul
grădii este un chioşc frumos şi lângă cl este o biserică foarte mare de piatră purtând
hramul Adormirii Maicii Domnului"100. Se continuă cu descrierea palatului dc la Coiani:
"...într-un sat stăpânit de marele postelnic Constantin101, aşezat pe un loc ridicat ce
domină râul Argeş [şi] numit Coiani, unde acesta are un mare palat după felul palatelor
dc la Constantinopol. Este într-adevăr ceva vrednic dc admirat în arhitectura celor două
clădiri principale aşezate una în faţa celeilalte şi care nu se deosebesc câtuşi de puţin
una de alta, cu cupolele lor, şi sunt zugrăvite în întregime spre a imita liniile vălurite ale
marmurei colorate. [în vârful] fiecărei cupole, încoronând-o, este un cerc, întocmai ca o
bucată de porfir foarte tare, şi restul este [făcut] în felurite feţe, asemenea cu celea ale
marmurei. Lemnăria este dc o frumuseţe rară şi firidele şi ferestrele sunt minunate,
înăuntrul incintei este o biserică marc cu hramul Sfântul Nicoiae"102.
Despre Hcrăşti, unde se afla palatui fraţilor doamnei Elina, soţia voievodului
Matei Basarab, se consemnează: "Când s-a început clădirea sc spunea că nu se mai află
în lume alt palat asemănător, afară numai poate în ţara frâncilor, căci [aceştia] au adus
meşteri arhitecţi din ţara ungurească şi piatră din ţara turcească şi au început să o
clădcască pc dinăuntru şi pc dinafară cu piatră făţuită. Până şi bolţile şi pivniţele de
dedesupt, gangurile ş.a. erau toate din piatră, lucrate cu îngrijire şi clădit cu atâta
trănicic încât stanica admiraţia privitorului.
Clădirea are trei caturi, unul deasupra celuilalt şi este atât de veselă încât
îndepărtează orice grijă din sufletul celor întristaţi.
Ar fi zadarnic să încerc să descriu minunata sa împărţire interioară în cămări şi
săli de primire. în mijlocul spaţiului dintre clădiri sunt tainiţe bine întocmite pentru
[păstrarea] proviziilor, [iar] uşile lor sunt aşezate în pardoseală sub acoperişurile lor care
sunt toate învelite cu olane roşii"103.
Informaţiile furnizate de călătorul turc Evlia Celebi, cel carc a cutreierat, de
mai multe ori, Ţara Românească, Moldova, Transilvania, Banatul, Dobrogea, într-o

91Ibidem, p.607-608.
92Ibidem, p.612.
93Călători străini despre /ările române, vol.VI, Bucureşti, 1976, p.1-18.
94Ibidem, p.27.
Ibidem, p.300.
96Ibidem, p.l 10.
97Ibidem, p.l 18.
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9&Ibidem, p.227.
"N.Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. Ţara
Românească, vol.I, Bucureşti, 1970, p.280.
100Călători străini despre ţările române, vol.VI, Bucureşti, 1976, p.229-230.
10lConstantin Cantacuzino, marc postcinic între 1632-1654, cf. N. Stoicescu, Dicţionarul marilor
dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971, p. 135-137.
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103Ibidem, p.232-233.
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perioadă cuprinsă în deceniile şase şi şapte ale sccolului XVII1W, se dovedesc a fi
stercotipe şi caracterizate de un pronunţat gust pentru hiperbolă, propriu orientalilor, şi
în sensul acesta concludcntă ni sc parc exactitatea cu carc este notat numărul casclor,
dughcnclor, prăvăliilor şi străzilor din oraşele întâlnite, exactitate carc îl facc suspect.
Descriind oraşele vizitate se facc mereu precizarea: "casele sunt acoperite cu scânduri şi
şindrilă" (Bârlad)105, sau "cu scândură şi trestie" (Vaslui, Scânteia)106, "şindrilă şi
trestie" (Focşani)107. Despre Tighina sc spune că: "în total sunt 1700 dc case, joase şi cu
un etaj, acoperite cu stuf şi şindrilă"108. Atunci când sc vorbeşte despre aşezări în care
locuiesc şi musulmani sc facc menţiunea; "în oraşul Ismail casclc au garduri de piatră şi
sunt acoperite cu olane, ca şi hanurile şi geamiile, toate sc află în mahalalele
musulmane. Nu există nici o clădire acoperită cu plumb"109.
Capita Moldovei este descrisă astfel: "Oraşul Iaşi este aşezat la nord de
Dunăre... Cuprinde în total 20000 dc curţi înfloritoare. Nu are deloc case acoperite cu
olane sau plumb, dar ele sunt clădite din piatră. Arc numeroase palate şi mănăstiri.
Palatul curfii. Acesta este un palat măreţ. Beii carc au domnit au ridicat,
fiecare, câte o construcţie, încăt s-au format mai multe rânduri. Cel care şi-a dat mai
multă osteneală pentru a-i desăvârşi înflorirea a fost tatăl lui Ştefan bei, Lupu bei...
Fiind stăpân pc o avere ca cea a lui Karun, cl a pus să se ridice palate cu două caturi şi
cu un cat, băi, bazine dc apă şi săli dc divanuri dc ncdescris. Ferestrele şi balcoanelc
sunt îndreptate spre Iac. De jur împrejur, palatul este înconjurat cu un zid frumos, de
piatră, în formă de cerc, în felul unei cetăţi cu ziduri, ca cele ridicate dc Şcddad110. De
jur împrejur, se află un şanţ, iar spre nord arc o poartă de fier. în faţa porţii sunt cincişase uşi. Are şi o sală marc de divan, în care încap cinci mii de persoane. Ferestrele sale
privesc unele spre altele. Palatul cuprinde mai mult de o sută de încăpcri pentru
iciolgani şi este acoperit cu ţigle smălţuite, puse unele peste altele...
Varosul1" oraşului Iaşi. Cuprinde 20.000 dc case, acoperite cu stuf, la
miazănoapte de palatul beiului, intr-un loc întins. Printre aceste casc se află vreo 700 de
uliţe curate, largi şi acopcrite cu scânduri. Casele, cu acoperişuri de şindrilă sau de
scânduri, aşezate unele peste altele, aparţin boierilor, vameşului, logofătului, vistierului,
hatmanului, cuparului şi altor negustori bogaţi. în ogrăzile lor sc află foarte puţine vii şi
grădini. Gardurile sunt făcute de obicci din trestie, din nuiele şi din papură11'...
Pie(ele şi bazarele. Aici sc află în total 2.060 de dughenc. Ele sunt pieţe şi
bazaruri, unele dc piatră, iar altele acoperite numai cu stuf sau scânduri. Deşi nu are nici
un bedestan de piatră, totuşi aici sc găsesc lucruri valoroase din toate ţările... în acest
oraş, Iaşi, se află în total 1060 de pivniţe, deasupra cărora aproape la toate, sc află câte

un birt sau o casă de toleranţă... în Iaşi se află şase mari casc dc negoţ bine înzestrate şi
Iu care se găsesc tot felul de mărfuri scumpe. Aici se găseşte şi o clădire specială de
oaspeţi pentru agalclc carc vin dc la Poarta Fcricirii. Aceasta este un sarai marc cu 40 dc
odăi, cu grajduri şi bucătărie"113.
Imaginea palatului domnesc şi a oraşului Bucureşti nu diferă prea mult de cea a
laşului: "Sc află aşezat în mijlocul oraşului şi c un palat cu un etaj, având dc jur
împrejur o palancă cu ziduri de stejari groşi. în partea interioară a saraiului sunt odăi de
diferite mărimi, zidite din piatră, numeroase săli pentru divan şi o mănăstire cu
ornamentaţii. De asemenea, în cclc patru părţi ale palatului se află două sute de odăi,
joase şi cu un etaj, ale puşcaşilor dorobanţi, adică odăi dc ieniceri, iar în mijlocul
palatului există un mare loc liber. într-o parte se află grajdurile mari, iar în partea
interioară a sălii divanului sc găsesc încăperilc pajilor şi diferite încăperi speciale, odăi
de harem, precum şi odăile doamnei, adică ale soţiei beiului şi băile. Curtca aceasta este
un palat împodobit cu multe sute dc construcţii, având dc jur âmprejur şi grădini
frumoase... Oraşul se compune, în total, din douăsprezece mii dc case, acopcrite cu stuf
şi şindrilă, majoritatea fiind joase şi încăpătoare. Sunt puţine încăperi zidite din piatră,
dcoarece, ghiaurii de aici răsculându-sc la fiecare şapte-opt ani, tătarii şi osmanlâii dau
foc acestui oraş şi tot în anul acela ci îşi fac case joase şi utile. în cele vreo mie de
dughene joase stau numai fete frumoase, care vând mărfurile din prăvălii. Sub dughene
au pivniţe... Dar nu au vii, din pricină că iernile sunt foarte friguroase, iar de fiecare dată
când ei se răscoală, tătarii şi osmanlâii le ruinează oraşele, grădinile şi viile, încât ele nu
sunt dc lăudat... Sc mai află cu totul şapte hanuri pentru negustori, precum şi case de
vămi. în prezent, oraşul acesta se construieşte pc zi ce trece"114.
Deşi în anul 1647 episcopul Marco Bandini scria că boierii din Iaşi s-au hotărât
să-şi ridice case din piatră, realitatea locului era alta. La 1678, Dela Croix, secretarul
marchizului de Nointel, ambasadorul Franţei la Poartă115, nota despre Iaşi; "Oraşul Iaşi,
capitala Moldovei, n-are nimic vrednic de luare aminte, dccât poziţia lui care este foarte
plăcută, datorită vecinătăţii unui mic râu, ce curge de-a lungul zidurilor sale. Casele sunt
fâcutc din lemn, spoite cu var şi acopcrite cu bucăţi ascuţite dc scândură, de felul
ardezici, a căror aşezare este destul dc frumoasă. Străzile, pe care noroiul le facc
aproape de nerecunosct iama, sunt atât de pline de praf vara, încât nu se mai vede chiar
nimic. Cele mai des folosite sunt acoperite de trunchiuri şi rădăcini dc copaci, aşezaţi
unul după altul, în chip dc pardoseală, pentru a le face acccsibile. "Seraiul" domnului,
care ar trebui să fie un palat măreţ, constă dintr-o mare ogradă, în jurul căreia sunt
corpurile de gardă. A doua curte comunică cu apartamentele domnului... De cum intri
vezi sala divanului, foarte mare şi foarte înegrită dc fum, în capătul căreia se află un
fotoliu de catifea aşezat pe un soclu cu două trepte, cu un fel de baldachin care formează
tronul. Această sală este în legătură cu două camere simplu mobilate, după obiceiul
ţării"116.

1WIbidem, p.311-325 şi mai ales p.320-321.
105Ibidem, p.731.
l06lbidem, p.732.
107Ibidem, p.729.
108Ibidem, p.418.
109Ibidem, p.406.
u0Ibidem, p.476, nota 510.
111 Ibidem, p.477 şi nota 524.
112Ibidem, p.476-477.
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115Călători străini despre fările române, vol.VII, Bucureşti, 1980, p.232-249.
1 l6lhidem. p.260.
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Din ultimele două decenii ale secolului XVII, ne-au parvenit mai multe
însemnări de călătorie datorate unor polonezi, fie soli în trecere spre Constantinopol, fie
participanţi la campania regelui Ioan Sobieski în Moldova din anul 1686, pornită cu
gândul de a ocupa cele două ţări române.
în anii 1677-1678 a avut loc solia palatinului de Helm, Ioan Gninski, la care a
participat, ca secretar, starostele de Helm, Michal Florian Rzewuski117, căruia îi datorăm
descrierea atât a interiorului palatului domnesc, cât şi a oraşului Iaşi. Despre palat se
vorbeşte atunci când este prezentată primirea făcută de domn solului: "Acesta (domnul
Antonie Ruset, n.n.) l-a însoţit prin două odăi, cea dintâi boltită şi cu stâlpi, conţinea
mese. Zidurile ca şi toată clădirea sunt foarte vechi şi ferestrele mici cu gratii, de aceea
este întunecoasă pe dinăuntru. Din această sală cu mese, am trecut printr-o odaie în care
era întins un covor simplu, şi apoi printr-o galerie din care se desfăcea un pridvor şi o
ieşire la o grădină între ziduri, după moda italienească odinioară îngrijită, astăzi însă în
părăsire. De aici am trecut printr-un gang mic într-o odaie boltită cu zidurile acoperite
cu pătrate mari albastre modelate în forma faianţei olandeze"118. Şi mai departe
secretarul soliei polone continuă: "Pe lac este aşezat castelul domnesc din Iaşi,
înconjurat, ce e drept, de un zid cu un înconjur întins, dar pe alocurea în ruină, dar nu
este nici cetate, deşi se dă cu tunul şi seimenii slobozcau puştile...
Castelul domnesc este o reşedinţă bătrânească cu multe ornamente şi luxoasă,
dar fără un plan ordonat, e un adevărat haos şi are multe clădiri lipsite de proporţii. La
mijloc se află o grădină mică şi două rânduri de scări foarte anevoioase şi tocite, iar la
capătul lor de sus se găseşte un pridvor cu stâlpi dc piatră cioplită. Oraşul întreg se
înfăţişează cu curţi boiereşti, înconjurate cu garduri de nuiele şi cu colibe mici, de
nuiele lipite şi acoperite cu paie, e aşezat împrăştiat pe dealuri fără nici o întărire; dc
altfel nici nu are porţi. Are numai un pod lat şi lung de zid, frumos împodobit, care trece
peste râul cel strâmt"119.
Din timpul campaniei polone în Moldova din anul 1686 ne-au parvenit mai
multe relatări privitoare Ia aceste evenimente, datorate fie unor francezi aflaţi în slujba
regatului de la miazănoapte, fie chiar prinţului Iacob, fiul regelui Ioan Sobieski.
Philippe le Masson du Pont, inginer militar francez s-a aflat în serviciul
Poloniei, cu care ocazie a străbătut Moldova în mai multe rânduri, participând şi la
campania din anul 1686, când a lăsat o descriere a oraşului Iaşi1 : "Iaşi, capitala
Moldovei, este un oraş mare - dacă poate fi numit oraş - căci este deschis din toate
părţile, fără porţi, fără şanţ şi fără ziduri. Dc altfel casele sunt bine clădite şi cu destulă
trăinicie, străzile sunt largi şi se găsesc mai multe pieţe unde se vând unele alimente şi
ale căror prăvălii erau ţinute de negustori bogaţi înainte de ruina şi prăpădul acestei
frumoase ţări... în acest oraş cu totul deschis sunt 12 sau 14 castele, închise cu ziduri
înalte şi puternice, cu multe turnuri întărite. Acestea sunt toate mănăstiri de călugări
ortodocşi, din ordinul Sfântului Vasile, şi în incinta acestor ziduri, care este foarte mare,
se află bisericile lor, care sunt foarte impunătoare... Castelul este un amestec de mai

117Ibidem, p.342-348.
119Ibidem, p.353.
1,9Ibidem. p.356-357.
120Ibidem, p.278-280.
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multe clădiri carc par foarte vechi. Este aşezat pe o înălţime, înconjurat dc ju r împrejur
cu o incintă de ziduri, cu câteva turnuri şi un şanţ... Am fost foarte miraţi să vedem întro clădire atât de veche mai multe apartamente de o inare frumuseţe. Erau toate
îmbrăcate cu lemn, zugrăvite şi aurite ca un mozaic, ce încânta privirile"121.
Frangois Gaston marchiz de Bethune, care a îndeplinit diverse misiuni
diplomatice, mai mult sau mai puţin oculte, din ordinul regelui Ludovic al XlV-lea la
curtea cumnatului său, Ioan Sobieski, a participat la campania polonă din Moldova din
anul 1686122. în scrisoarea-jumal scrisă cu acest prilej întâlnim o descriere a oraşului
Suceava: "Oraş mare, dar în întregime pustiu, carc arc o cctatc destul de bună şi
construită după moda veche, cu mai multe turnuri şi ziduri foarte groase"123.
Din timpul aceleiaşi campanii polone din anul 1686 avem şi jurnalul prinţului
Iacob, fiul regelui Ioan Sobieski124. Deşi este vorba de un jurnal de campanie, unde au
fost menţionate etapele drumului parcurs, cât şi sumar evenimentele petrccute, totuşi
prinţul polon găseşte timp să noteze câteva rânduri despre palatul domnesc din Iaşi:
"unde cele două săli dc jos sunt foarte frumoase cu zidurile şi cu tavanul încrustate cu
porţelan. Sus, două săli cu ferestre mari, făcute în aşa fel ca să aibă vedere frumoasă în
toate părţile. Zidurile şi tavanul sunt pictate foarte meşteşugit cu flori mici, cxccutate cu
gingăşie pe un fond de aur chinezesc"125.
Generalul italian Federigo Veterani, aflat în serviciul Imperiului Habsburgic, în
contextul evenimentelor din anul 1688, carc au culminat cu căderea Belgradului sub
imperiali, a efectuat cu trupele sale o incursiune în Ţara Românească, cu care prilej a
redactat mai multe memorii adresate suveranului său126. într-un memoriu datat la 1
octombrie 1688 găsim şi câteva notaţii despre oraşele întâlnite în calc: "un oraş numit
Craiova, care este alcătuit din câteva bordeie sărăcăcioase"... "Piteşti, localitate care,
deşi este socotită ca un oraş, poate fi luată drept sat...", "Câmpulung, pe care îl socotesc
ei ca unul dintre cele mai frumoase ale lor, nu poate trece decât un sat mare"127.
Secolul XVII se încheie cu solia din anul 1700 a lui Rafael Leszczynski la
Poartă pentru ratificarea tratatului de la Karlowitz. De Ia această solie ne-au rămas mai
multe însemnări, redactate atât de sol, dar şi de secretar, căminarul de Poznan, Francisc
Radzewski sau de un narator anonim12*. în jurnalul datorat secretarului soliei întâlnim
următoarele descrieri fugare ale oraşelor Suceava şi Baia. Suceava: "ceva mai jos, spre
răsărit, este aşezarea oraşului vechi, unde se aflau zidurile pustii ale mănăstirilor
încărcate cu podoabe, şi ale caselor mari de piatră precum şi ruinele unui oraş, odinioară
populat”129. Despre Baia se spune: "Spre miazănoapte se află nişte mănăstiri pustii şi o

121Ibidem,'p.298.
i22Ibidem, p.399-404.
m Ibidem, p.414.
x2*Ibidem, p.4I6-421.
m Ibidem, p.425.
l26Ibidem, p.464-471.
121Ibidem, p.477.
[2SCălători străini străini despre fările române, vol.VIII, Bucureşti, 1983, p.158-163.
129Ibidem, p.165.
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biserică romano-catolică adică doar zidurile, urmele unui oraş odinioară populat. Acum
sunt abia câteva colibe păcătoase"130.
Şi în descrierea anonimă a soliei lui Rafael Leszczinski avem câteva rânduri
referitoare la Suceava: "...iar Suceava sc află pe râul Suceava pe un deal mult mai înalt.
Pe lângă acest orăşel se află oraşul cel vechi, unde se văd nişte biserici pustii, dar foarte
frumoase, zugrăvite cu fresce. Cctatea a fost clădită de ai noştri, are ziduri şi şanţuri
bune..."131. Autorul continuă: "Suceava cu râul Suceava, o aşezare frumoasă şi
îmbietoare. Suceava veche este în apropiere, unde se află mai bine dc zece biserici dc
zid, dintre care una este soborul, zugrăvită pe dinăuntru şi pe dinafară, zugrăveală carc
se păstrează până acum... Lângă biserica soborului este un palat domnesc de zid, pustiu,
căci mai înainte în vechime, locuiau aici domnii Moldovei" 32.
în anul 1701, la începutul secolului XVIII stareţul rus Leontie, un călugăr
obscur care în dorinţa dc a cerceta principiile "dreptei credinţe" ameninţate de reformele
impuse dc patriarhul Nicon a călătorit prin Moldova spre Constantinopol şi Ierusalim133.
Călugărul rus ne-a lăsat o descriere a capitalei Modovei: "Oraşul Iaşi este aşezat pe
coline foarte frumoase, împrejurul lui sunt dealuri înalte. Mai înainte, oraşul era frumos,
dar astăzi este sărăcit de turci şi poloni... La Iaşi sunt mănăstiri foarte multe şi frumoase,
ziduri vechi, dar foarte îngrijite... La laşi erau mai înainte clădiri frumoase, astăzi sunt
multe palate pustii, iar străzile fuseseră pardosite cu piatră, astăzi însă totul s-a năruit;
abia mai este urmă că au fost acoperite cu piatră. Iar curţile la Iaşi nu sunt înconjurate cu
gard, dar numai la cel bogat, dar şi la accia [sunt împrejmuite] cu gard de nuiele. Curtea
domnească este foarte frumoasă. Sunt multe palate de piatră..."134.
în anul 1702 teritoriul Ţării Româneşti este străbătut dc către William lord
Paget, ambasador al Angliei la Poartă, cu suita, în drumul de înapoiere de la
Constantinopol spre Londra. Ambasadorul era însoţit de eruditul reverend Edmund
Chishull, care a întreprins o călătoric în Orient şi a fost pentru un timp capelanul
factorici engleze din Smirna. Chishull a întocmit un jumal de călătorie din timpul
peregrinărilor sale în Orient, care a fost publicat în anul 1747133. Reverndului Chishull îi
datorăm câteva informaţii preţioase despre înfăţişarea unor construcţii din Ţara
Românească, precum ar fi un palat ctitorit de Constantin Brâncovcanu sau a unor case
din zona Rucărului. Lordul Paget şi suita sa au fost încartiruiţi într-un palat al lui
Constantin Brâncovcanu, reşedinţa personală a voievodului, situat la poalele dealului
Mitropoliei136: "Este o casă frumoasă şi aleasă, clădită din piatră şi acoperită după
obiceiul acestui loc cu un fel de ţigle din lemn (yvodden tiles), şi fiind rânduit pe
dinăuntru după moda creştină, poate fi socotit măreţ în comparaţie cu clădirile barbare
ale turcilor din vccinătate. Din faţă sc deschide asupra unei grădini mari şi aripa dreaptă

dă într-alta mai mică; amândouă sunt frumoase şi oferă după cum vrei umbră şi frunziş
verde"137.
Despre capitala ţării se spune: "Bucurcştiul este un oraş întins şi împrăştiat, de
o factură foarte spccială. Părţile mărginaşe sunt foarte sărăcăcioase, alcătuite din case
având cea mai mare parte a lor sub pământ, ca pivniţele noastre, şi fiind acoperite pe
deasupra cu paie sau coajă de copac. Case mai bune sunt în jurul palatului domnesc şi
sunt învelite cu şindrilă frumoasă, cu zidurile clădite din piatră solidă şi curţile şi
grădinile întotdeauna întinse împrejmuite cu trunchiuri întregi de stejar aşezate cât se
poate de aproape unele dc alteic. Străzile parcă ar fi un pod neîntrerupt fiind podite de la
o margine la cealaltă cu dulapi masivi, lungi de zece yarzi şi largi dc tot atâtea degete, şi
această lucrare, oricât ar părea dc costisitoare a fost dusă mai departe printre toate
clădirile oraşului, pe o lungime de câteva mile, socotindu-le împreună. Priveliştea de
departe a oraşului ca un întreg e plăcută ochiului, datorită unor case ale boierilor, a
palatului domnesc, şi a numărului de biserici şi mănăstiri"138.
Urmează descrierea Rucărului: "Accst sat este mare, alcătuit din case făcute
toate după felul românesc, adică din trunchiuri de copaci aşezaţi unii peste alţii şi cu un
coperiş înalt şi povâmit din şindrilă, şi fără coşuri sau burlane pe dinăuntru pentru a
scoate fumul, ci deschise doar în mai multe locuri ale copcrişului pentru a înlocui
această lipsă"137.
Ieromonahul Ipolit Vişenski din Cemigov, a întreprins în anii 1707-1708 un
pelerinaj la Constantinopol şi Ierusalim, cu carc prilej a trecut prin Moldova şi Ţara
Românească140. Călugărul rus nc-a lăsat în relatarea călătorici sale câte o scurtă
dcscricrc a oraşelor văzute: "laşul este un oraş mare, pământul c bun pcnlru orice, iar
împrejurul lui nu are nici o îngrăditură sau cetate, e întocmai ca un sat; nu e voie să sc
ridicc nici o întăritură; turcii oprcsc accst lucru. în oraş şi afară de oraş sunt şaptezeci dc
biserici; mănăstiri în oraş sunt optsprezece; afară din oraş - patru"1 '. "Buzău - acolo
sunt şase biserici...oraşul sta ca un sat, nu arc nici o întăritură, casele sunt lipite cu
lut"142 . "Oraşul Bucureşti, capitala muntenească, c foarte marc, palate frumoase,
mitropolia c sus pe deal şi clopotniţa înaltă de piatră e pc deal. Sc vede tot oraşul şi până
la munţii ungureşti. Multe pieţe cu barăci, iar ficcarc limbă vinde departe; multe curţi
înconjurate cu zid...uliţclc peste tot sunt podite, sunt patru mănăstiri mari. Unde sunt
palatele domneşti, acolo este un mic castel şi acela cam urât"143.
Pastorul protestant Daniel Krmann împreună cu un coreligionar a întreprins în
anii 1708-1709 o solie la regele suedez Carol al XIMca carc se afla în război cu ruşii,
pentru a obţine ajutor în faţa ofensivei catolice iniţiate de habsburgi în Ungaria141. în
drumul de întoarcere de la Bcndcr, Daniel Krmann a trecut prin Moldova, lăsând o serie

130Ibidem.
131 Ibidem, p. 181.
132Ibidem, p .l84.
Ibidem, p.185-186.
Ibidem, p.188-189.
n iIbidem, p.192-194.
i36lbidem, p. 196 şi nota 14.

137Ibidem, p .l96.
m Ibidem, p .l99.
139Ibidem, p.20 1.
xwIbidem, p.244.
141Ibidem, p.245.
Ibidem, p.247.
m Ibidem, p.249.
w Ibidem, p.256-257.
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de informaţii, despre locurile pe care Ie-a parcurs. Sunt descrise în câteva cuvinte
oraşele întâlnite în drum: "Iaşi este un oraş aşezat între dealuri, arc pe un deal vccin o
mănăstire mândră şi bine întărită, care arată mai mult a cetalc, iar oraşul însuşi este
prelung şi cuprinde case mici de lemn între care apare şi casa voievodului ce nu se
deosebeşte mult dc celelalte prin frumuseţe"1'15. "Succava e la o depărtare dc 15 mile de
laşi, are spre răsărit o cetate care a fost odinioară bine întărită, dar după ce a încăput sub
puterea turcilor a fost dărâmată; pretutindeni avea însă biserici, peste 15, cele mai multe
pustiite şi ruinate precum şi o cetăţuie mică clădită din piatră: Casele rămase sunt cam
toate din lemn, iar cele care au fost odinioară din piatră zac în ruine"146. "Câmpulungul
cuprinde multe casc încheiate cu măiestrie din lemn de brad..."147.
Războaiele ruso-suedeze de la începutul secolului XVIII au avut un act care s-a
desfăşurat şi pe teritoriul Moldovei. După înfrângerea suferită dc regele Carol al Xll-Iea
la Poltava, monarhul suedez s-a refugiat la Bcnder, stabilindu-şi pentru un timp cartierul
general la Vamiţa. Din perioada în care regele Carol al Xll-lca şi-a avut cartierul
general în Moldova ne-au parvenit mai multe însemnări ale unor ofiţeri aflaţi în
rândurile armatei suedeze, precum Johann Vendel Bardili, Mihael Eneman sau Erasmus
Heinrich Schneider von Weismantel.
Johann Vendel Bardili a fost sccretarul prinţului Maximilian Emanuel dc
WUrtemberg, care I-a însoţit pc regele Carol al Xll-lca în campaniile sale din Polonia şi
Ucraina. La moartea protectorului său, Bardili a rămas în continuare în slujba regelui
suedez, devenind secretarul generalului Johann August Meyersfeld şi a făcut parte din
delegaţia trimisă în anul 1709 dc Carol al XlI-lea la Stockholm, cu care ocazie
călătorşte prin Moldova şi Transilvania148. De la Bardili ne-au rămas câteva descricri ale
unor localităţi pe care le-a întâlnit în drumul său. Iată descrierea oraşului Bcndcr: "în
cealaltă parte a oraşului sunt câteva casc sau curţi în carc oamenii se hrănesc din
creşterea vitelor şi din grădini de zarzavat. Casele lor sunt foarte proaste, totuşi mai
bune decât bordeiele tătăreşti... Toată locuinţa constă dintr-un singur rând ncînălţat
având o odaie şi o tindă. Pereţii ei, ca şi şoproancle, în loc dc zid, sunt din nuiele
împletite "l49. Şi continuă: "...în partea dinspre apă, scraschierul a clădit atunci o
locuinţă pentru soţia sa.... în afară de accastă casă începută din piatră n-am mai văzut o
alta mai de seamă sau din acelaşi material. Căci toate celelalte casc erau joase, strâmte,
făcute numai din lemn şi acoperite cu şindrilă. Aici nu se văd nici ferestre, nici locuinţe,
deoarece odăile de locuit sunt mai departe şi în partea din dos a casei; în faţa uşii îşi au
dughcnelc meşteşugari şi negustori"1 .
Casele din Moldova nu diferă cu mult de ccle din teritoriile stăpânite de turci:
"oricât par oamenii aceştia de săraci, totuşi se găseşte destul pentru cele de trebuinţă, în

afară dc locuinţele lor care sunt atât de rele şi de neplăcute, încât preferam să ne alegem
culcuşul de noapte sub cerul liber"151.
Este dată şi imaginea unui han: "...am dat peste o casă singuratică, părând mai
degrabă vizuina unor ucigaşi, decât o locuinţă cinstită, dar care totuşi fusese construită
nnumc pentru drumeţi, ca să aibă unde să-şi petreacă noaptea, deoarece localităţile
locuite sunt foarte departe unele de altele, încât cineva trebuie să meargă o zi întreagă ca
să poată ajunge de la una la cealaltă... Casa era sprijinită pe câţiva stâlpi dc lemn: pereţii
erau împletiţi din nuiele, acopcrişul era din paie"152.
Despre Iaşi se spune: "...am văzut oraşul dc departe, carc de aici se înfăţişa ca
şi când s-ar înşirui câteva rânduri de colibe de ciobani, acoperite cu scânduri. Este
aşezat ceva mai retras pe un deal şi nu-i mare... Pc dinăuntru este cu mult mai bun decât
arată pc dinafară, deoarece poţi vedea şi case frumoase, carc întrec cu mult pe ccle
turceşti. Acestea sunt curate pe dinăuntru şi îţi oferă o bună găzduire, după cum am
constatat foarte bine la locuinţa noastră"153. Oraşul Suceava este doar pomenit: "...am
ajuns la Succava, un oraş aşezat pc un deal, care sc înfăţişează cam prost şi c prea puţin
populat"154.
în anul 1709 un pastor suedez, profesor de limbi orientale Ia Universitatea din
Upsala, Michael Eneman, a întreprins o călătoric în Orient, cu care prilej a trecut prin
Moldova şi Dobrogca155. în însemnările dc călătoric ale lui Eneman întâlnim o succintă
prezentare a unor casc aparţinând unor tătari: "casele din acest loc sunt foarte
sărăcăcioase, zidurile fiind făcutc numai din şipci acoperite cu paie şi cu bălegar, folosit
şi drept combustibil... Sobele lor nu sunt altceva decât un loc pe pământ în mijlocul
colibei şi fumul iese printr-o gaură prin acoperiş"156.
Din suita regelui suedez Carol al XIT-lca, stabilit la Vamiţa, a făcut parte şi
ofiţerul de origine germană Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel, care va
ajunge în anul 1710 în Moldova, unde va sta până în februarie 1714, când, în urma
"calabalâcului de la Bender", se va îndrepta spre Polonia157.
în jurnalul ţinut dc ofiţerul suedez găsim numeroase descrieri ale localităţilor
pe care le-a văzut, de la simple observaţii, precum sunt celc referitoare la Orhei "care
seamănă mai degrabă cu un sat sărăcăcios decât cu un oraş"158 ori Cotnari: "este tot un
orăşel păcătos"1 , la prezentarea capitalei ţării. Iaşi: "Este o aşezare foarte marc şi
întinsă, situată pe râul Bahlui şi la o jumătate de milă dc Jijia şi Prut. Casele sunt clădite
pc nişte dealuri şi risipite şi pc locuri netede, fără uliţe, fără nici o rânduială, şi de n-ar fi
atâtea biserici şi mănăstiri, carc cu totul trec bine de cincizeci, ar aduce mai curând a sat
marc decât a oraş, din cauza lipsei sale de rânduială, măcar că-numără peste şase sute de

Ibidem, p.259-260.
146Ibidem, p.260.

147Ibidem.
m Ibidem, p.264-265.
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locuinţc. Şi poate oricine intra prin toate colţurile şi capctclc, când şi pc unde vrea, căci
nu au fost duse împrejur ziduri şi şanţuri, ca la celelalte oraşe. în mijlocul oraşului sunt
vreo două, trei uliţe adevărate, unde locuicsc negustorii, dar afară de accstca nu mai sunt
altele, şi numai în accste locuri recunoşti că trebuie să fie un oraş, şi deci sunt puţine
lucruri vrcdnicc de luare aminte în el. Vom observa totuşi palatul şi reşedinţa
domnească: este într-adevăr, o clădirc de zid, dar mai bine de jumătate din ea este
devastată şi ruinată, şi este o clădirc, bătrânească şi pc jumătate fără acoperiş, si mai are
un zid păcătos dus în jurul ci, şi dc altminteri arată la fel [dc ruinat] peste tot" . Despre
Suceava se spune: "Suceava a fost probabil odinioară un oraş minunat, cum se poate
vedea după mănăstirile şi bisericile măreţe şi minunate, din care unele s-au ruinat iar
altele s-au mai păstrat încă într-o stare destul de bună. Aici mai sunt încă două cetăţi:
una este castelul clădit pc o stâncă pc râul Suceava, în afara oraşului, dar acum ruinat,
cealaltă [cetate] au făcut-o polonii în războiul trecut pentru a stabili legătura cu Neamţul
şi au întărit o mănăstire în apropierea oraşului... Oraşul este aşezat într-un loc frumos şi
vesel pc un deal mănos, dc sub carc curge apa Succava"161.
Weismantel vorbeşte şi despre modul dc realizare al locuinţelor din Moldova:
"Boierii şi alţi oameni dc scamă mai au încă cci mulţi casc frumoase şi palate clădite din
lemn, dar târgoveţii şi ţăranii au nişte colibe proaste; cci mai mulţi dintre aceştia când
vor să-şi clădcască o casă, bat câţiva pari în pământ, îi împletesc apoi cu nuiele ca un
gard şi ung acea împletitură cu lut pc dinăuntru şi pe dinafară, iar deasupra pun nişte
căpriori proşti, învelesc acoperişul cu iarbă sau cu stuf şi astfel casa c gata alcătuită
numai dintr-o odaie şi o poiată carc Ic serveşte şi de cămară, totul este însă curat şi
văruit deşi are o temelie atât de şubredă şi s-au folosit de procedee învechite. Mai au în
odaie în loc do sobe, cuptoare, întocmai ca în Rusia, iar deasupra este un hogeac prin
care iese îndată fumul de la flacără şi sc poate foarte bine coace în cameră şi găti
bucate"162.
Francezul Aubry de la Motrayc a călătorit vreme dc 25 de ani prin Europa,
Asia şi Africa. în perioada 1711-1714 s-a aflat în slujba regelui Carol al Xll-lea al
Suediei, care era stabilit în părţile Benderului, cu carc ocazie a străbătut ţările române în
trei rânduri, în însemnările sale dc călătorie publicate în anul 1723 la Londra întâlninduse şi pagini referitoare la aceste călătorii163.
în însemnările lui La Motraye se găscsc şi câteva descrieri, sumare, ale oraşelor
pe care
le-a întâlnit în peregrinările sale în teritoriile locuitc de români: "Oraşul
Bucureşti e foarte întins; este astăzi capitala Ţării Româneşti, c bine populat, dar murdar
şi rău clădit. Palatul domnului e mai degrabă marc şi încăpător decât frumos... Am
trecut pe lângă o clădire destul de mare şi măreaţă. Am întrebat călăuza noastră, ce era;
ne-a răspuns că era un palat carc sc numea Mogoşoaia şi care fusese clădit de ultimul
domn al Ţării Româneşti. Am avut curiozitatea de a intra înăuntru pentru a-1 vizita: l-am
găsit clădit cu multă simetrie, după moda europeană, împodobit pe dinăuntru cu
plafoane bogat sculptate şi picturi bune; dar mobilele fuseseră ridicate de slujbaşii Porţii

pe vremea mazilirii nefericitului său stăpân. Era transformat acum în han, pentru
adăpostirea călătorilor"164. Sc continuă cu Târgovişte: "...accst oraş este foarte vechi, pe
vremuri fusese cu mult mai întins decât astăzi, judecând după urmele zidurilor. Casele
sale sunt scunde şi mici; are un castel clădit după moda vechc, şi nu este făcut ca să
placă, afară doar dc nişte apartamente clădite de ultimul voievod"1 5.
Florentinul Anton Maria Del Chiaro a fost secretarul pentru limba latină a
domnilor Constantin Brâncovcanu, Ştefan Cantacuzino şi Nicolae Mavrocordat,
petrecând în Ţara Româncască perioada cuprinsă între anii 1710-1716. Fin observator al
realităţilor din principatul muntean, Del Chiaro este autorul unui volum intitulat Istoria
delle modeme revoluzioni delle Valachia, tipărit în anul 1718166. Alături de informaţiile
privitoare la evenimente politice, de prezentarea unor personaje istoricc, sc întâlnesc şi
numeroase ştiri privind bogăţiile ţării, portul, obiceiurile cât şi descrierea unor oraşe, a
unor palate sau a caselor în general.
"Bucureşti, acum reşedinţa obişnuită a domnului, e aşezat în loc foarte jos şi
mlăştinos şi fără îndoială ar fi cu neputinţă a se umbla prin el când c noroi mare, dacă
străzile sale principale n-ar fi prevăzute cu bâme mari de stejar, dintr-o parte în
ccalaltă, în chip de pod. Casele cele mai dc scamă din Ţara Românească nu au
împrejmuire de zid în jurul lor, ci un gard dc trunchiuri groase şi rotunde de stejar,
înalte de şase până la şapte braţe, şi atât dc bine îmbinate între ele, că pot dura treizeci şi
chiar patruzeci de ani.
Numai curtea domnului are împrejmuire de zid; a fost terminată de principele
Brâncovcanu cu puţine luni înainte de mazilirea sa.
Curtea de la Târgovişte are o împrejmuire cu un terasament destul dc
vechi. Amintiţii stâlpi dc stejar sunt numiţi de români: "bolovani".

>bolbidem,
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Oraşul Bucureşti c de formă aproape rotundă, întinderea sa e desigur destul de
marc; dar numărul locuitorilor nu răspunde la mărimea oraşului, deoarccc casele sunt
răzleţe şi depărtate una dc alta, având fiecare casă curtca ei cu bucătărie şi grajd, şi
deosebit, grădina ci cu diferiţi pomi, ccca ce-i dă o înfăţişare veselă şi încântătoare"1 .
"Dar să ne întoarcem la Bucureşti să aruncăm o privire asupra clădirilor mai de
scamă, palate şi biserici, deşi, în privinţa arhitecturii, nu găseşti nimic deosebit. Palatul
domnului (în întregime de piatră şi cu scara principală dc marmoră) este de mărime
destul de însemnată. Are săli mari boltite, dintre care prima are în mijloc un rând de
coloane, dar destul de scunde, a doua sală slujeşte pentru a sc ţine în ca divanul (adică
pentru împărţirea dreptăţii) şi în ea obişnuiesc să se dea mese la zile mari, altele sunt
săli sau odăi de audienţă, din carc se intră apoi în apatamcntul domnului şi de acolo în
odăile doamnei, carc dc fapt se reduc la două şi o odăiţă; dc aceea domnul Ştefan
Cantacuzino a clădit, în câteva luni, un mic palat frumos cu opt încăperi luând pentru
această clădire un colţ de grădină. Această grădină, vorbind drept, este destul de
frumoasă, de formă pătrată şi desenată după după bunul gust italian; în mijlocul ci
domnul Constantin Brâncovcanu a clădit o frumoasă loggia pentru a prânzi acolo şi a se
lb*Ibidem, p.528-529.
ib5Ibidem, p.529.
166Ibidem, p.364-370.
167Ibidem, p.372.

171

Paraschiva-V ictoria B atariuc

O raşe, sate, locuinţe din ţările rom âne

odihni după prânz în timpul verii, în parfumul florilor diferite, aşezate împrejur în
straturi.
Toate clădirile din Ţara Românească au acoperişul din şindrilă, ncobişnuindusc ţigla... Sunt vrednice de văzut, în Bucureşti, două hanuri mari şi frumoase. Hanul este
o incintă de ziduri puternice şi înalte făcute în felul unui mare cloaşter de-al călugărilor
noştri, iar împrejur sunt prăvăliile, clădite cu bolţi..."168.
Sc face şi descrierea unor interioare, vorbindu-se de felul în care erau mobilate
şi încălzite casele: "Fiecare odaie îşi are "soba" ci, care e un fel d ecămin cu o mică uşiţă
ovală, prin carc bagă lemnele: din el pleacă fumul, iar focarul dinainte răspândeşte
căldura prin unul sau două turnuleţe dc obicei rotunde sau pătrate, şi dc cele mai multe
ori împodobite cu stuc, care încălzesc toată odaia... Toate casele boiereşti au de obicei
un fel de pridvor sau foişor, cu o privire încântătoare jos în grădină, şi acolo obişnuiesc
să mănânce în timpul verii, la răcoare"169 Se insistă asupra curăţeniei carc domneşte în
case: "românii sc mândresc cu o mare curăţenie, mai ales în casele lor şi, intr-adevăr,
este o adevărată plăcere să intri în acele odăi, în care sunt împrăştiate peste tot, tot felul
dc ierburi mirositoare, ca pelin, rută, salvic, izmă grecească, cimbrişor şi altele dc felul
accsta, carc răspândcsc un miros pe cât de plăcut, pe atât de sănătos"170.
în anul 1717 imperialii au ocupat Oltenia, unde şi-au desfăşurat activitatea
numeroşi ofiţeri aflaţi în slujba casei de Habsburg. Dc la unul din aceşti ofiţeri,
căpitanul Friederich Schwanz von Springfels, cel care a executat Via Carolina pe valea
Oltului, ne-a rămas o Descriere a Olteniei'11, unde un paragraf sc ocupă cu prezentarea
locuinţelor: "Locuinţele lor erau odinioară mai mult sub pământ, pe acestea ei le numesc
bordeie, dar după ce Excelenţa Sa domnul general comandant (contelc de Stainville,
n.n.) a poruncit să fie clădite casc, ci au început să locuiască în case deasupra
pământului... Dintre casele stăpânirii sau boierilor se găsesc puţine bune afară de hanul
de la Craiova şi de palatul domnului Constantin Brâncovcanu, unde se află casa lui dc
baştină"172.
Călugărul franciscan convcntual Giovanii Francesco Rossi a venit în Moldova
în anul 1722 şi a stat aici până în 1729, îndeplinind, între altele funcţia dc vicar general
al episcopului de Bacău1 . în rapoartele sale adresate Congregaţiei De Propaganda
Fide prezintă un tablou sumbru al situaţiei catolicilor din Moldova, dar şi al întregii
populaţii, greu încercată de incursiunile turcilor şi tătarilor. Starea catolicilor din
Moldova este deosebit de grea, aceştia, datorită lipsurilor, înfruntă frigul, "stau închişi
în vizuinele lor sub pământ, care se numesc în limba lor "bordeie"; acolo stau ci [ca să
le fie] cald toată iama, care ţine îndeobşte şase luni"174.

în anul 1740 un dregător turc al cărui nume a rămas necunoscut175, a lăsat o
ilcucriere a Ţării Româneşti şi a Moldovei. Despre Bucureşti se spune: "Este un oraş
Muc clădit, cu biserici frumoase şi bogate şi cu case măreţe"... şi continuă cu
l Argovişte: "este aşezat într-un loc şes aproape dc hotarul Transilvaniei; are o suburbie
Întinsă tăiată de grădini şi vii şi biserică mare. Alături de oraş curge un râu mare. Casele
•unt frumos clădite şi acolo se află băi şi pieţe curate". "Oraşele şi târgurile ei (Ţării
Româneşti, n.n.), precum şi cele mai multe din mănăstirile mai mari sunt înconjurate cu
riduri ca nişte cetăţi. Pieţele curate, rânduite după moda orăşenească, slujesc la
înfrumuseţarea oraşului, râuri, izvoare, grădini sunt din belşug"176. însemnările despre
!<-i itoriul est-carpatic sunt sumare, cu excepţia cetăţii Hotinului, care se bucură de o
descriere amănunţită177. Iată ce sc spune despre o parte a oraşelor Moldovei: "Capitala
este Iaşi... arc o baie şi un palat al domnului, carc se numeşte "Curte". Se mai află aici
mai multe mănăstiri bine clădite; dar oraşul în întregime nu este atât de frumos ca
Bucureştii.
în schimb, în Moldova, se mai află şi alte oraşe şi sate în bună stare ca:
Succava, vechea reşedinţă domnească, e un oraş frumos. Neamţ, aşezat la vreo zece
mile mai încoace. Apoi Galaţi pe Dunăre; au pieţe bine clădite şi câteva mănăstiri
măreţe, dar nici o baie"178.
Tânărul Markos Antonios Katsaitis, sau cum îi plăcea să se iscălească, Marco
Antonio Cazzaiti, un patrician din insula Corfu, a venit în Moldova, la curtea din Iaşi a
domnului Constantin Mavrocordat, din dorinţa de a deveni istoric al Curţii. Din motive
ce nu interesează studiul nostru, tânărul corfiot nu a dobândit postul dorit, părăsind, în
acelaşi an, 1742, Moldova179. în însemnările rămase de la Katsaitis se află şi descrierea
oraşului Iaşi: "El este situat în parte pe colină, în parte pe şes, iar palatul domnului, carc
este destul de vast şi înconjurat în întregime dc ziduri, îi serveşte de fortăreaţă sau
castel. Oraşul este de o întindere mijlocie, dar complet deschis, iar casele oarecum
împrăştiate. Locuinţele sale sunt joase şi toate după uzul ţării, adică cu un număr mare
dc camere fără nici o ordine şi toate acoperite cu stuf şi şindrilă, pentru a nu îngreuna
acoperişurile, care în cca mai mare parte a anului sunt acoperite de zăpadă. Toate
străzile principale sunt podite cu poduri mari sau scânduri, susţinute de bârne, pentru a
nivela terenul 80.
Charles-Claude de Peyssonnel, fiu de diplomat francez, dar şi el însuşi consul
al ţării sale în diverse zone din Levant, a călătorit în Moldova şi Ţara Românească în
anii 1758-1759, cu care ocazie a adunat observaţii privind ţările române, observaţii ce se
vor regăsi în lucrările sale. Cea mai însemnată dintre acestea, Traiti sur le commerce de
la M erNoire, apărută la Paris în anul 1787181, conţine şi câteva descrieri ale unor oraşe
din Muntenia şi Moldova: "Bucureşti este capitala Ţării Româneşti şi reşedinţa

100Ibidem, p.373.
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m Ibidem, p.379.
171 Călători străini despre ţările române, vol.lX, p.43-45.
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voievodului. Este un oraş mare şi frumos, foarte populat, numără peste 120000 dc
locuitori, sunt clădiri publice foarte frumoase şi mai ales hanuri sau casc de găzduire
impunătoare, ocupate de negustori bogaţi, Ia care găseşti tot felul dc mărfuri din toate
ţările lumii ce fac negoţ"182. Şi mai departe: "Iaşii sunt capitala Moldovei. Voievodul îşi
are aici reşedinţa. Acest oraş este destul dc marc şi bine populat. Arc cam 50000 dc
locuitori; acolo nu sunt hanuri publice ca la Bucureşti; negustorii sunt aşezaţi statornic
în dughene particulare şi comerţul este mult mai puţin înfloritor"183.
O
informaţie indirectă despre înfăţişarea caselor din Moldova o găsim în
relatarea lui Adam Golarlowski, secretarul soliei din anul 1759 la Poartă, condusă dc
Iosif Podoski184. Vorbind despre porumbeii din satul Corpaci, carc îşi fac cuibul în nişte
stânci, se spune că: "nu pot nicăieri să-şi aşeze cuibul pe clădiri care sunt foarte joase,
nici pe sub acoperişuri din pricina fumului straşnic care se ridică de sub ele",8î.
Oraşul Bucureşti este descris în Cronica Provinciei franciscane bulgaroromâne din anul 1764, datorată călugărului Blasius Klcincr, care în calitatea sa dc
"vizitator", a străbătut Ţara Româncască şi sudul Transilvaniei în dcccniul şapte al
secolului XVIII186: "Oraşul acesta (Bucureşti) prin care curgc râul Dâmboviţa are
dinspre apus spre răsărit, miazănoapte şi miazăzi doar loc şes şi bălţi [şi] spre apus nişte
dealuri pc carc sunt sădite nişte vii, nu este înconjurat de nici un zid, [ci] este deschis şi
accesibil în tot locul. Străzile, îndeobşte cele principale, sunt destul de late, aşternute cu
lemn de stejar, altminteri drumurile ar fi de neumblat.
în ce priveşte clădirile, dacă exccptczi biscricile, mănăstirile, palatul domnesc,
curţile boierilor şi una-două casc dc negustori, ele sunt foarte mici, căci sunt dese cascle
scunde, ce arată strâmte pe dinăuntru şi împodobite pe dinafară. Şi nu vezi nimic
vrednic de admirat, mai ales dincolo de străzile principale. Mărimea [oraşului] e atât de
considerabilă, încât dacă un om s-ar sui într-un turn în mijlocul oraşului, cu greu l-ar
putea vedea de la un capăt la altul şi după părerea mea are un înconjur de 3 mile
germane"187.
în anul 1762 savantul iezuit Ruggiero Giuscppe Boscovich, însoţind pc fostul
ambasador al Angliei la Poartă, Sir James Porter cu soţia, lady Clarissa, călătorind spre
Londra, va străbate Bulgaria, Dobrogca, Moldova, o parte din Polonia, mai apoi singur
Silczia, Austria, Italia, cu care ocazie va (ine un jumal cu observaţii directe, făcute la
faţa locului188. Din însemnările abatelui Boscovich reţinem descrierea satului Sarakioi
din Dobrogea: "Saraiul este un sat cu populaţie crcştină de vreo 150 dc casc; dintre
acestea nu se vede nici una acoperită cu ţigle, aşa cum aflasem destule aproape
totdeauna în trecere prin satele de până atunci. Oricum casele le-am găsit foarte curatc
pe dinăuntru, având toate sobe foarte mari în camere destul de mici întrucât ni s-a spus
că iama frigul este îngrozitor... Excelenţele Lor au locuit în casa unui creştin, primarul

'“ Ibidem, p.396.
m Ibldem, p.400.
184Ibidem, p.408.
183Ibidem, p.413.
m lbidem, p.431-432.
187Ibidem, p.433.
m !bidem, p.452-454.
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*itului... Casa se compunea din două odăi mici prevăzute cu sobe şi despărţite printr-o
*,tliţă care avea la cele două capetc două uşi cc dădeau afară din casă; chiar lângă una
ilm ele erau cele două uşi ale celor două camere, la mijloc portiţele sobelor pentru a face
locul şi care slujeau şi dc cămin; iar camerele aveau pc dinafară câte o ferestruică.
Odăile erau foarte joase (totuşi puteai sta în picioare); toate uşile erau însă atât de
cunde încât trebuia să tc apleci bine pentru a intra"ls‘\
în jurnalul eruditului iezuit sc vorbeşte şi despre Iaşi: "Am fost pe diferite
«irăzi din Iaşi şi cele mai însemnate sunt toate podite şi acopcrite cu trunchiuri dc copaci
lungi şi subţiri ca şi când ar fi tot atâtea păduri. Cele mai multe casc sunt sărăcăcioasc,
dc lemn şi cu un singur rând şi cele din suburbii, care sunt destul de întinse, sunt ca şi
colibele din sate. Totuşi, ici şi colo sunt răspândite şi casc frumoase şi mari ale boierilor
)i ale diferiţilor greci..."190.
Este dcscris şi palatul de la Mănăstirea Frumoasa, ctitoria domnului Grigore al
ll-lca Ghica191: "un palat... mare şi încăpător şi cu geamurile încă întregi... O mare
împrejmuire dc zid închidc o curte mare cu grajduri şi şoproanc, palatul principelui şi
alături un alt palat mare pentru femei, ca şi când ar fi fost făcut pcntni turci şi spre
amândouă tc urci pe câtc o scară dc piatră carc la palatul al doilea este foarte marc şi în
accst palat sunt aurituri [şi] sculpturi def preţ. în cuprinsul aceleiaşi împrejmuiri, înspre
palatul al doilea, se află o grădină cu aici şi pomi roditori, dar acum destul dc părăsită.
Chiar la intarea în palat este o sală mare având în faţă, la uşă, o cameră mare
despărţită dc ea cu balustradă şi tcrminându-sc cu ferestre mari ce ocupă toată faţada şi
dau spre un lac artificial carc c mărginit dc dealurile pomenite. în toate direcţiilc sunt
camere dintre care două, foarte mari, ies în afară, la faţadă, de o parte şi de alta a
uşii"192.
într-o scrisoare rămasă de la lady Clarissa Porter, soţia ambasadorului Sir
James Porter găsim o descrierc sumară &oraşelor pc care le-a întâlnit în cursul călătoriei
din anul 1762 prin Moldova: "Galaţi, care este un biet sat din Moldova, deşi moldovenii
îl numesc oraş! Am fost totuşi primiţi cu un fel dc pompă şi apoi am fost găzduiţi întrun chip foarte suportabil într-o mănăstire închinată Fecioarei Maria. Cinci zile după
accca am ajuns la Iaşi, capitala Moldovei, unde uliţele sunt podite cu scânduri în loc de
a fi pietruite, oraşul nu c pe măsura îngâmfării greccşti în ceea cc priveşte măreţia
clădirilor sale"193.
La numai doi ani de la călătoria fostului ambasador Sir James Porter, un alt
reprezentant al aristocraţiei britanice străbate Dobrogea şi Moldova, cu ocazia
reîntoarcerii din călătoria întreprinsă în Franţa, Italia, Orient, acel "Grand tour", al
tinerilor englez194: Frederick Clavert, llord Baltimore. Lordul Baltimore ne-a lăsat în
însemnările sale dc călătorie o descrici'c plină dc insolit a oraşului şi a locuinţelor din
189Ibidem, p.458-459.
190Ibidem, p.481-482.
191Mănăstirca Frumoasa din Iaşi, ctitoria din anul 1586-1587 a hatmanului Melctie Balica,
refăcută între 1726-1733 de către Grigore al H-lea Ghica, cu care ocazie a fost construit şi palatul
domncsc. Cf. Pavcl Florea, Mănăstirea Frufnoasa, Bucureşti, 1970, p .6 -9 ..
192Călători străini despre {ările române, vol-IX, Bucureşti, 1997, p.473.
m lbidem, p.492.
m !bidem, p.493-494.
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Iaşi: "Străzile din Iaşi sunt podite cu scânduri, ca duşumelele noastre. Casele sunt toate
fără etaj, joase şi păcătoase şi doar cu puţin mai bune ca ccle din satele risipite în care
am popsit din când în când în timpul călătoriei noastre. Sunt RScutc din pământ, afară dc
câteva ce aparţin boierilor mai de seamă. în una din accstc colibc, aştemându-mi-se un
pat dc campanie pentru a mă odihni, tocmai când eram gata să adorm, o vacă
mătăhăloasă care se afla pc partea de afară a bordeiului meu, căutând pc semne nutreţ, a
mâncat paiele de pe acoperiş şi si-a întins capul prin bortă peste patul mcu..."l9S.
*
*

*

închcicm aici trcccra în revistă a unora din textele acelor străini carc, mânaţi
de diferite interese, au călătorit prin ţările române şi care, au lăsat însemnări scrise
despre cc au văzut în această parte de lume.
Interesându-nc un anumit aspect, extrem dc limitat, relevat de însemnările dc
călătorie, am urmărit în literatura care ne-a stat la dispoziţie doar prezentarea generală a
oraşelor, satelor şi a spaţiilor dc locuit legate strict dc populaţia românească şi mai puţin
descrierea celorlalte edificii precum ar fi fortificaţiile, cetăţile, bisericile şi mănăstirile.
Toate mărturiile concordă, asemeni unui leit-motiv: locuinţcle din spaţiul
românesc au fost construite din lemn lipit cu lut şi acoperite cu paie ori cu şindrilă, fapt
cc este cofirmat de numeroasele descoperiri arheologice fiicutc, atât în mediul rural cât
şi în cel urban196. Sunt date şi detalii tehnice care se regăsesc şi astăzi la ridicarea unor
case din lemn197.
Mulţi călători au descris locuinţele şi oraşele româneşti. Doar câţiva au vorbit
despre curăţcnia acestor locuinţe, despre faptul că erau plăcute şi primitoare. O mare
parte dintre cei care ne-au vizitat, de-a lungul timpului, veniţi din alte medii culturalc,
care foloseau cu totul alte materiale şi tehnici constructive, au privit uneori cu dispreţ
realităţile din cele două ţări române, nefacând nici un efort de a le înţelege. Nici unul
dintre cei care vorbeau despre "colibele, cocioabclc, bordeiele" care serveau drept
locuinţe românilor nu îşi puneau întrebarea de ce aceştia, care ridicaseră cetăţi şi
biserici, în general admirate pentru frumuseţea lor, erau obligaţi să trăiască în asemenea
casc. Cu o excepţie, care frizază cinismul: Evlia Cclcbi, care cu seninătate scria că
"ghiaurii dc aici răsculându-sc la fiecare şapte-opt ani tătarii şi osmanlâii dau foc acestui
oraş (Bucurşti, n.n.)".
Fragmentele de texte pe care le-am prezentat, vin să sublinieze o anumită
realitate, pe care nu o putem nega şi care se cerc cunoscută, deoarece face parte din
istoria acestui pământ, istorie care trebuie privită sub toate aspectele sale.

O raşe, sate, locuinţe din ţările rom âne

Villes, villages, habitations roumaines refletees dans les deritures des
voyageurs dtrangers

Situd au croisement des routes qui reliaient l’Orient ă l’Occident, le territoire
roumain a dt£ visitd, au long des annees, par des nombreux voyageurs - la plupart de
possage ou venus pour des intdrets divers- les vrais amateurs de tourisme dans le sens
actuel du mot dtant assez peu nombreux ă l’dpoque. Quelques-uns de ceux qui ont
traversă les pays ont laissd des notes plus ou moins ddtailldes sur des sujets trfes divers:
il y a des itindraires succints qui marquent les dtapes du voyage, mais aussi des journaux
dc campagne, des notices concernant l’histoirc, les richesses naturelles, les r&ilitds
cthniques, politiques, sociales et confessionnelles, les coutumes, etc.
L’dtudc se propose dc faire une sdlection des 9 tomes du corpus intitula
"Voyageurs dtrangers parlant des Principautds Roumaines” păru aux Editions de
P Academie Roumaine â partir de Fannie 1968, des renseignements concernant l'aspect
des villes el des villages, mais aussi des habitations de la Valachie et de la Moldavie,
dans un intervalle compris entre la deuxidme moitid du XV-£me siâcle et le XVIII-6me
sificle.
Tous les tdmoignages indiquent la meme chose. Les habitations rurales et
urbaines de l’espace roumain sont formdes de maisons en bois colld avec de l’argile et
couvcrtes de pailles ou d ’dchandolcs, ccrtains d&ails techniques se retrouvant encore,
mSme aujourd’hui, dans la nîalisation de certaines maisons en bois.
Lorsque ceux qui ont traversă les territoires habitds par les Roumains ont
cssayd de comprendre les r<Salit6s de ce coin de monde, ils ont parld avec
comprdicnsion des habitations de la rdgion, de la propretd des maisons et de leur aspect
agrdable et acqueillant.

Ibidem, p.495.
R.Popa, M.Mărgincanu-Cârstoiu, Mărturii de civilizaţie medievală romă-nească. O casă a
domniei şi o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1979,
p. 14-26; Eugen Neamţu, V.Neamţu, S.Cheptea, Oraşul medieval Baia in secolele XIV-XVH, vol.I,
Iaşii 1980, p.20-38; idem, op.cit., vol.ll. Iaşi, 1984, p.16-44.
197P. Petrescu, Arhitectura ţărănească de lemn din România, Bucureşti, 1974, passim.
196

176

177

D regători din sfatul domnesc al Moldovei
în secolul al XVII-Iea (I)
PA VEL BLAJ
Boierimea moldovenească din secolul al XVII-lea a fost puternic influenţată de
ofensiva Contrareformei spre est care prin intermediul iezuiţilor a împânzit "toată
Polonia cu şcolile lor, duseră cultura latină în cele mai depărtate colţuri de ţară, la
marginea câmpiilor sălbatece căzăceşti între Rutenii ortodocşi, trecură graniţele Poloniei
spre Moscova, spre Tătari, în Moldova"1.
în aceste şcoli a ajuns să studieze o parte a clasei nobiliare moldoveneşti unde,
pc lîngă faptul că şi-a format o solidă cultură, şi-a însuşit şi doctrina statului nobiliar2,
având ca model statul polonez. Spre deosebire însă de Polonia, unde nobilimea prin
intermediul Seimului controla puterea monarhică, în Moldova nu exista o Dietă unde
boierimea, clerul şi orăşenimea să-şi trimită reprezentanţii să voteze legile prin care să
poată fi îngrădită puterea domnului, de fapt un monarh absolut.
Prin urmare, asistăm pe tot parcursul secolului al XVII-lea la acţiuni ale
boierimii moldoveneşti, de îngrădire a puterii domnitorului. Aceste tendinţe se vădesc şi
în opera lui Grigore Ureche, care vorbind despre realităţile din Polonia, spune: "şi
ncmişii care-i le zicu şleahtă, nu aşa de crai ascultă, cum de lege, careie le-au făcut ei,
dc să judecă la scaunile cetăţilor, cineşi la ţinutul său... Acolo, de va avea şi de crai ceva
asupreală, fără nici o frică arc voie să-l tragă la judecată, unde procuratorii vor răspunde
pentru crai şi dc va avea strâmbătate, afla-va judeţu şi direptate. Nici pre un şleahtici nu1va putea lega cineva, nici craiul singur, până nu-1 va birui cu legea .
în contradicţie cu cele arătate mai sus, cronicarul subliniază lapidar situaţia din
Moldova: "ci cunoaştem că unde nu-s pravile, din voia domnilor multe strâmbătăţi sc
fac"4 Domnii Moldovei conduceau ţara autoritar, dar nu despotic, pentru că puterea lor
era limitată, într-o oarecare măsură, de sfatul domnesc, echivalent cu consiliul
principelui din Ardeal. Marea problemă a acestui sfat era faptul că membrii săi puteau fi
numiţi şi revocaţi, de cele mai multe ori, după bunul plac al domnului, care acuzându-i
de hainic putea să-i execute şi să le confişte averea. Pentru a se proteja de această
primejdie o seamă de boieri şi-au obţinut indigenatul polon, devenind nobili ai coroanei
poloneze, în care calitate ei cereau, în 1611, prin intermediul Iui Nestor Ureche, mare
vornic şi Isac Balica, hatman, regelui Sigismund al III-lea -ca "măria voastră să
'p.P.Panaitescu, Injluienfa polonă în opera şi personalitatea cronicarilor Grigore Ureche şi
Miron Costin, în Academia Română, Memoriile Secţiunii Istorice, 4, 1927, p. 152.
Ibidem.
3Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, indice şi glosar
dc P. P. Panaitcscu, Bucureşti, 1961, p. 112-113.
4Ibidem, p. 133.
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binevoieşti a aduce Ia cunoştinţă că măria sa domnul, stăpânul nostru, nu arc putere să
ne osândească la moarte, ca unii ce suntem primiţi ca cetăţeni ai coroanei... Deci, dacă
ar veni asupra noastră vreo greutate şi măria sa domnul ar voi din oarecare pricini să nc
osândească în cinstea noastră şi cu pierderea vieţii şi a averilor noastre, să nc fie permis
să apelăm Ia maiestatea măriei voastre regeşti, ca la ccl mai înalt stăpân şi judecător al
nostru ca să fim întăriţi atât în cinstea noastră cât şi în dregătoriilc puse asupra noastră,
ca să nu fim scoşi din ele, ci, dacă nu vom ajunge la altele mai înalte, să rămânem cu
accstea până la moarte"5.
Asistăm aşadar la un veritabil program politic menit să reformeze societatea
moldovenească, iar punerea Iui în aplicarc ar fi dat o cu totul altă pondere sfatului
domnesc în conducerea ţării, dar schimbarea raporturilor dc forţe dintre Polonia şi
Imperiul otoman şi instalarea lui Ştefan Tomşa al II-lea în Moldova, ca domn, a
însemnat înăbuşirea în faşă a tendinţelor curentului boieresc filopolon de a integra ţara
în sistemul european de valori în ccca ce priveşte conduccrca statului.
Conştient sau inconştient, Tomşa a făcut un mare scrviciu turcilor şi un imens
rău ţării sale prin masivele execuţii dc boieri carc constituiau la acca dată o foarte
promiţătoare elită a neamului. Deşi nu a fost dccapitat cu totul, curentul filopolon a fost
diluat şi adus în incapacitate de a-şi impune programul politic. Desigur că dc vină a fost
şi conjuctura internaţională şi politica echivocă a polonilor în raporturile cu Poarta
otomană. O altă urmare a slăbirii grupării boiereşti cu orientare spre Polonia a permis
penetrarea grecilor în viaţa politică a ţării carc au adus cu ci obiceiurile
constantinopolitanc, intriga şi corupţia. în noul context, boierii vor încerca să foloscască
starea dc vasalitate a ţării faţă de turci pentru a sc apăra dc abuzurile domnilor şi pentru
a lupta împotriva penetraţiei greceşti.
Astfel, la vestea mazilirii lui Moise Movilă şi a numirii lui Alexandru Iliaş ca
domn al Moldovei pentru a doua oară, având în vedere faptul că acesta din urmă era
legat puternic dc cercurile cămătarilor greci din Constantinopol, boierii, după ce au
făcut sfat "au purces fruntea toată dc boieri la Ţarigrad cu jalba la împărăţie' unde au
reuşit să impună anumite condiţii pentru ca noul domn să fie primit în ţară.
Ncrcspcctarca înţelegerii, în sensul că domnul nu s-a debarasat de greci, a
determinat o răscoală carc a dus la alungarea Iui Alexandru Iliaş, fapt însuşit şi de către
puterea suzerană carc a fost nevoită să ţină cont dc cererile boierilor de readucere pc
tron a lui Moise Movilă.
Domnii carc au urmat au fost nevoiţi să ţină cont dc punctul de vedere al
membrilor sfatului domnesc, mai ales că sultanul pretindea că numai el poate să decidă
asupra vieţii şi bunurilor boierilor moldoveni.
Atunci când blocul calvin îl determină pe Vasile Lupu să-şi căsătorească fiica
cu ducclc lituanian, Ianusz Radziwill, sc declanşează, în sfatul domnesc, o luptă acută
între gruparea condusă dc fraţii Cantacuzino, Iordachie vistiernicul şi Toma vornicul
carc nu erau de acord cu accastă căsătorie "şi pentru legea rătăcită [a mirelui] şi un lucru
nu fără grije despre împărăţia Turcului"7 şi gruparea condusă de Grigore Ureche vel

\ ornic şi marele logofăt Toderaşco Ianovici care a reuşit să aibă câştig de cauză. Ceva
mai târziu, când regele Poloniei, Vladislaw al IV-Ica hotărâse începerea unei cruciade
. ontra turcilor, acţiune Ia care a fost invitată să participe şi Moldova, domnitorul "au
■iătut la voroavă cu boierii pentru opritul birului şi într-un rându, şi într-altul, spun să
Inc dzis Petriceico, vornicul de Ţara de Sus: eu aşi dzicc să nu oprim noi birul pân nu
om vedea că trec lcşii Dunărea"8.
Prin urmare, boierimea moldovenească, chiar dacă nu a beneficiat de cadrul
instituţional din statele catolice, a reuşit totuşi să dea sfatului domnesc un important rol
In conducerea ţării, ale cărei destine le-a îndrumat perioade destul de lungi de timp, în
intervalul dintre mazilirea domnilor şi instalarea altora noi.
Ne-am propus, în articolul dc faţă, să prezentăm persoanele carc au compus
sfatul domnesc, prin consultarea colccţiilor dc documente din secolul al XVII-lea, a
cronicilor şi publicaţiilor referitoare la subiect. Am descoperit un număr destul de mare
dc boieri care au fost membri ai sfatului domnesc şi care au fost omişi dc publicaţiile
anterioare. Numele acestora l-am marcat cu caractere mai îngroşate.

5Ilic Corfus, Documente privitoare la istoria României culese elin arhivele polone. Secolul al
XVII-lea, Bucureşti, 1983, p.73-74.
6Miron Costin - Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţie P.P.Panaitescu, Bucureşti, 1958, p.96.
7Ibidem, p .1 2 1 .
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8Ibidem, p.122.
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I. EREM IA M OVILĂ (1595 - 30 iunie 1606)
1. Mitropolitul
a) Gheorghe Movilă - 20 oct.1602 (DIR, A, Moldova, Veacul XVII, vol.I 16011606, nr.93)
b) Teodosie Barbovschi - 15 apr. 1605 (DIR, A, XVII/l, nr.316)
2. Logof2tul
a) Lupul Stroici - 23 februarie 1601 (DIR, A, XVII/l, nr.2)
3. Vornicul Ţării de Jos
a) Nestor Ureche - 5 iunie 1601 (DIR, A, XVII/l, nr.17)
4. Vornicul Ţării de Sus
a) Cârstea Ghenovici Ghionea - 5 iunie 1601 (DIR, A, XVII/l, nr.17 şi 132)
5. Pârcălabii dc Hotin
a) Gheorghe Kataratos-Lozonschi-Izloveanu - 5 iunie 1601 (DIR, A, XVII/l, nr.17)
6. Pârcălabii dc Neamţ
a) Gheorghe Balica - 5 iunie 1601 (DIR, A, XVII/l, nr.17)
b) Ionaşco Talpă Bainschi - 5 iunie 1601 (DIR, A, XVII/l, nr.17)
c) Vasile Prăjescu - 9 iunie 1602 (DIR, A, XVII/l, nr.72)
d) Nicolae Hrisoverghie - 9 iunie 1602 (DIR, A, XVII/l, nr.72)
e) Ionaşco Nădăbaico - 1602 - Gh.Ghibănescu, Divanuri domneşti din Moldova şi
Muntenia in secolul al XVII, în Arhiva Societă/ii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi, anul
XXVI, nr.1,2,3, Ian. Febr., Mart. 1915, p.25; DIR, A, XVII/l, p.54-55, "Ionaşco
pârcălab fiul lui Drăghici Nădăbaico"
7. Pârcălabii dc Roman
a) Manole cel Bătrân - 5 iunie 1601 - DIR, A, XVII/l, nr.17
b) Avram Rodnn - 5 iunie 1601 - DIR, A, XVII/l, nr.17
c) Cozma Ciocârlie - 9 iunie 1602 - DIR, A, XVII/l, nr.72
d) Gligorie Veveriţă - 9 iunie 1602 - DIR, A, XVII/l, nr.72
e) Gherman - 1602-1604 - DIR, A, XVII/l, nr.42
0 C ârstea - 20 decembrie 1604 - DIR, A, XVII/l, nr.97
g) Nicoară - 6 aprilie 1603 - DIR, A, XVII/l, nr.I2I
h) Drăgan Ciolpan - 30 aprilie 1603 - DIR, A, XVII/l, nr.137
în N.Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova,
Bucureşti, 1971, p.299 este consemnat la 5 septembrie 1599 ca ultimă dată când
deţinea acestă dregătorie, (în continuare se va cita , N. Stoicescu, Dicţionarul...)
8: Hatmanul
a) Vasile Văscan Orăş - 5 iunie 1601 - DIR, A, XVII/l, nr.17
9. Postelnicul
a) Mihai Trifan - 12 februarie 1601 - Cat.doc.mold., supl.I (1403-1700, nr.201);
Dicf., p.452, indică 9 iunie 1602
b) T oader Barnovschi - 5 ianuarie 1604 - DIR, A, XVII/l, nr.178
c) Dumitru Barnovschi - 24 iunie 1604 - DIR, A, XVII/l, nr.233. Dicf., p.293, apare
numai Dumitru Barnovschi, Toader Barnovschi este asimilat cu primul.
d) Dimitrachi Chiriţă Palcologul - 25 mai 1606 - DIR, A , XVII/l, nr.48; Dicf., p.322
(31 octombrie 1606)
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10, Spătarul
a) Constantin Bosioc - 12 februarie 1601 - Cat.doc.mold., supl.I, nr.201
b) Toader Veveriţă - 5 iunie 1601 - DIR, A, XVII/l, nr.17
1 1. Paharnicul
a)
Ioan Caraiman - 5 ianuarie 1601 - Dicf., p.297
IV istiern icu l
a) Sinieon Stroici - 5 iunie 1601 - DIR, A, XVII/l, nr.17

II. SIM ION MOVILĂ (30 iunie 1606 - 14 septembrie 1607)
1 Mitropolitul
a) Teodosie Barbovschi - 28 iulie 1606 - D IR, A, XVII/2, nr.57
.' Logofătul
a) Lupul Stroici - 1 august 1606 - D IR, A. XVII/2, nr.61
3. Vornicul Ţării de Jos
a) Nistor Ureche - 20 iulie 1606 - D IR, A, XVII/2, nr.53
•t. Vornicul Ţării de Sus
a) Cârstea Ghenovici - 22 septembrie 1606 - D IR , A, XVII/2, nr.73
5. Pârcălabii de Hotin
a) Gheorghe Kataratos - 22 septembrie 1606 - D IR , A, XVII/2, nr.73
b) Ion - 10 martie 1607 - D IR , A, XVII/2, nr. 110; D IR , A , Indice, p.317 îl identifică
cu boierul muntean Ivan Norocea, dar D icf., p.66 arată că acesta moare anterior datei
de 14 aprilie 1600.
6. Pârcălabii dc Neamţ
a) Gheorghe Balica - 22 septembrie 1606 - DIR, A, XVII/2, nr.73
b) Ionaşco Talpă Bainschi - 22 septembrie 1606 - D IR , A, XV11/2, nr.73
7. Pârcălabii dc Roman
a) Manole cel Bătrân - 22 .septembrie 1606 - D IR, A, XVII/2, nr.73
b) C ârstea - 22 septembrie 1606 - D IR , A, XVII/2, nr.73
c) Udrea - 18 noiembrie 1606 - D IR , A, XVII/2, nr.81
8. Hatmanul
a) Vasile Văscan Orăş - 22 septembrie 1606 - D IR, A, XVII/2, nr.73
9. Postelnicul
a) Dumitru Barnovschi - 22 septembrie 1606 - D IR , A, XVII/2, nr.73 ("Barnovschi
postelnic"); D icf., p.293, precizează că este vorba de Dumitru Barnovschi.
b) Dimitrachi Chiriţă - 31 octombrie 1606 - D icf., p.322
10. Spătarul
a) Toader Veveriţă - 22 septembrie 1606 - DIR, A, XVII/2, nr.73
11. Paharnicul
a) Ioan Caraiman - 22 iulie 1606 - D IR, A, XVII/2, nr.54
b) Apostol Catargiu - 18 noiembrie 1606 - D IR, A, XVII/2, nr.81
12. Vistiernicul
,
a) Simeon Stroici - 22 septembrie 1606 - D IR, A, XVII/2, nr.73
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III.

IV.

CONSTANTIN M OVILĂ (9 decembrie 1607 - 11 noiembrie 1611)
I

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

184

Mitropolitul
a) Anastasie Crimca - 15 iunie 1608 - DIR, A, XVII/2, nr.203
Logofătul
a) Lupul Stroici - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.246
b) Pătraşco Nădăbaico - Şoldan - 31 iulie 1610 - Cat.doc.mold., Supl.l, p.279;
Dicf., p.425 (6 august 1610)
Vornicul Ţării de Jos - Nistor Ureche - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold.,
Supl.l, nr.246
Vornicul Ţării de Sus
a) Pătraşco Nădăbaico-Şoldan - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l,
p.246; Dicf., p.425 (20 aprilie 1608)
b) Vasile-Văscan Orăş - 8 august 1610 - Dicf., p.422
Pârcălabii de Hotin
a) Gheorghe Kataratos - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l, p.246
Pârcălabii de Neamţ
a) Grigore Mogâldea - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l, p.246; Dicf.,
p.418, nota 1 ("un Grigore Mogâidea era pârcălab dc Neamţ la 1609")
b) Andrei Stanislav - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l, p.246
c) L upul - 4 februarie 1609 - D1R, A, XVII/2, nr.255
d) Vicol - 4 aprilie 1609 - D1R, A, XVII/2, nr.265
e) Apostolachi - octombrie 1610 - D1R, A, XVII/2, nr.436
Pârcălabii de Roman
a) Manole cel Bătrân - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.246; Dicf.,
p.314 (4 februarie 1609)
b) Ionaşco Leca - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.246
c) Vasile Crăescul - 21 decembrie 1610 - D1R, A, XVII/2, nr.450
Hatmanul
a) Isac Balica - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.246; Dicf., p.341
(23 ianuarie 1609).
Postelnicul
a) Dimitrache Chiriţă Paleologul - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l,
nr.246
Spătarul
a) Ionaşco Ghenghea - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.246; Dicf.,
p.401 (nu apare ca deţinând această dregătorie).
Paharnicul
a) Ioan Caraiman - 12 decembrie 1607 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.246
b) Coste Băcioc - 15 iulie 1608 - DIR, A, XVII/2, nr.218
Vistiernicul *
a) Isac Balica - 27 noiembrie 1607 - DIR, A , XVII/2, nr.163
b) Nicoară Prăjescu - 12 decembrie 1607 - DIR, A , XVII/2, nr.255; Dicf., p.427
(23 ianuarie 1609)

2.

.1.

•I.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ŞTEFAN TOMŞA (19 decembrie 1611-11 noiembrie 1615)

Mitropolitul
a) Anastasie Crimca - 8 martie 1612 - DIR, A, XVII/3, nr.108
Logofătul
a) Voico - 19 decembrie 1611 - Dicf., p.455
b) Nichifor Beldiman - 3 decembrie 1613 - DIR, A, XVII/3, nr.232
c) Ionaşco Ghenghea - 20 iunie 1614 - Dicf., p.401
Vornicul Ţării de Jos
a) Cârstea Ghenovici - 18 ianuarie 1612 - Dicf., p.300
b) Ursul Sturza Bărboi - 19 ianuarie 1613, DIR, A, XVII/3, nr.187
c) Ionaşco Gheanghea - 20 octombrie 1613 - DIR, A, XVII/3, nr.228
d) Gavril (?) Mârzea - 25 octombrie 1615 - DIR, A, XVII/3, nr.334
Vornicul Ţării dc Sus
a) Pătraşco Nădăbaico Şoldan - 17 februarie 1612 - DIR, A, XVJI/3. nr.105
b) Gavril (?) Mârza - 30 martie 1613 - DIR. A, XVII/3, nr.200
c) Nicoară Baltag - 28 septembrie 1615 - Dicf., p.421
Pârcălabii de Hotin
a) Grincovici - 24 aprilie 1612 - Cat.doc.mold., Supl.l, p.294
b) Dumitru Goia - 8 octombrie 1612 - DIR, A, XVII/3, nr.166
c) Ercm ia Măticş Brăescul - 30 martie 1613 - DIR, A, XVII/3, nr.200
d) M ilialcea - 9 februarie 1614 - DIR, A, XVII/3, nr.249
e) Şinţa - 18 octombrie 1614 - DIR, A, XVH/3, nr.275
0 Todica - 18 martie 1615 - DIR, A, XVII/3, nr.303
g) Petrea - 12 mai 1615 - DIR, A, XVII/3, nr.317
Pârcălabii dc Neamţ
a) Vasile Crăescul - 24 ianuarie 1613 - DIR, A, XVII/3, nr.191; XVI1/4, nr.200
şi 218
b) Gheorghe Roşea - 30 martie 1613 - DIR, A, XVII/3, nr.200
c) Stavrinos Eronini - 9 fcbiuarie 1614 - DIR, A, XVII/3, nr.249
d) Radul - 18 martie 1615 - DIR, A, XVII/3, nr.303
Pârcălabii dc Roman
a) D um itru - 24 august 1612 - DIR, A, XVII/3, nr.159
b) Diam andi - 30 martie 1613 - DIR, A, XVII/3, nr.200
c) P etru Cehan - 9 februarie 1614 - DIR, A, XVII/3, nr.249
d) Avram Rodna - 18 octombrie 1614 - DIR, A, XVII/3, qr.275
Hatmanul
a) Stavrinos Eronim - 3 mai 1612 - Dicf., p.442
b) Nichifor Beldiman - 8 octombrie 1612 - Dicf., p.348
c) Gavril Sturzea - 9 februarie 1614 - DIR, A, XVII/3, nr.249
d) Gligorie Ciolpan - 20 septembrie 1615 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.319
Postelnicul
a) Ianachie Caragea - 30 martie 1613 - DIR, A, XVII/3, nr.200
b) Gligorie Ciolpan - septembrie-octombrie - DIR, A, XVII/3, nr.271
Spătarul
a) Diamandi - 30 martie 1613 - DIR, A, XVII/3, nr.200
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11.

12.

b) Vasile Prăjescul - 18 octombrie 1614 - DIR, A, XVII/3, nr.275
Paharnicul
a) lonaşco Talpă-Bainschi - 30 septembrie 1612 - DIR, A, XV1I/3, nr.165
b) Alexa - 9 februarie 1614 - DIR, A, XVII/3, nr.249
Vistiernicul - Alexandri - 8 octombrie 1612 - Dicf., p.339

b) Constantin Roşea - 17 decembrie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.370
Postelnicul
a) Bernard (Bernat) Borisi - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.89
10.

Spătarul
a) Simion Gheuca - 23 septembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.69; Dicţ., p.401
(17 decembrie 1618)
b) Vasilic Prăjescul - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.89, 144
c) Vasile Buciulescu - 12 mai 1617 - DIR, A, XVII/4, nr.198
d) Gligorie Ciolpan - 30 ianuarie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.284 şi 302

11.

Paharnicul
a) D um itru - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.89
b) Mihail Furtună - 14 aprilie 1617 - DIR, A, XVII/4, nr.179, 310
Vistiernicul
a) D um itrache - 13 octombrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.81
b) Constantin Roşea - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, n; .89

V. RADU M IHNEA (iulie 1616 - post 9 februarie 1619)
1.

Mitropolitul
a) Anastasie Crimca -1 6 august 1616 - DIR, A, XV1I/4, nr.31
b) Theofan - 12 iulie 1617 - DIR, A, XV1I/4, nr.237
2.
Logofătul
a) lonaşco Ghianghia - 25 octombrie 1615 - Dicţ., p.40I
3.
Vornicul Ţării dc Jos
a) Coste Băcioc - 15 august 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.28 - DIR, A, XVII/4,
nr.37 (Documentul din 20 august 1616 îl prezintă pe CosteBăcioc "fost
ceaşnic")
b) Dumitru Goia - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XV1I/4, nr.89
4.
Vornicul Ţării de Sus
a) Nicoriţă Baltag - 23 septembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.7G; Dicţ., p.421
(28 septembrie 1615)
5.
Pârcălabii de Hotin
a) lacom i - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.89
b) lonaşco - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.89
c) Nicula - 30 ianuarie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.186, 198 şi 284
d) Constantin Roşea - 12 mai 1617 - Dicţ., 434
e) Tudori Matciaş - 17 decembrie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.370
6.
Pârcălabii de Neamţ
a) Ghcorghic Roşea - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.89
b) Grigore Ciolpan - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.89
c) Vasile - 9 ianuarie 1617 - DIR, A, XVII/4, nr.l 10
d) Nădăbaico - 12 mai 1617 - DIR, A. XVII/4, nr.186, 198
e) Mihăiescul - 30 ianuarie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.284
0 Dumitru Goia - 14 martie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.304
g) Balaci - 17 decembrie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.370
7.Pârcălabii de Roman
a) Manolc ccl Bătrân - 15 noiembrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.89
b) Dumitru Duca - 15 noiembrie 1616 - DIR. A, XVII/4, nr.89
c) Lupul Dragotă - 1 februarie 1617 - DIR, A, XVII/4, nr.129
d) Ghica - 1 februarie 1617 - DIR, A, XVII/4, nr.129
e) Stahie - 12 martie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.302
0 Nanul - 2 aprilie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.317
g) Pătraşco - 17 decembrie 1618 - DIR, A, XVII/4, nr.370
8.
Hatmanul
a) M ihul - 13 octombrie 1616 - DIR, A, XVII/4, nr.370
186

12.

V I.

G A Ş P A R G R A Z IA N I (febiuarie 1619 - 10 septembrie 1620)

M itropolitul
a) T eofan - 23 aprilie 1619 - DIR, A , XVII/4, nr.407
b) A nastasie Crimca - 25 iunie 1619 - DIR, A, XVII/4, nr.478

2.
3
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Logofătul
a) lonaşco Ghianghia - 20 aprilie 1619 - DIR, A, XVII/4, nr.403
Vornicul Ţării de Jos
a) Costachc Băcioc - 30 aprilie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.569
Vornicul Ţării dc Sus
a) N icoară Baltag - 3 aprilie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.569
Pârcălabii dc Hotin
a) C onstantin Roşea - 3 aprilie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.569
b) Bolea - post 11 aprilie 1619 - DIR, A , XVII/4, nr.393
c) Amandi (Iam andi) - 12 aprilie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.573
Pârcălabii do Neamţ
Pârcălabii de Roman
a) Gavril - 3 aprilie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.569
b) Gheorghe - 3 aprilie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.569
H atm anul

a) Vasile Şeptilici - 3 aprilie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.569; Dicţ., p.446 (5 mai
1620). în documentul din 3 aprilie 1620 apare şi Constantin Roşea drept hatman,
dar probabil că era fost hatman.
b) B ernard Borisi - 5 iu lie 1619 - Dicţ., p.352
Postelnicul

a) D um itru Goia - 28 martie 1620 - Dicţ., p.404
10.

Spătarul
a) Gligorie Ciolpan - 3 aprilie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.569
b) G h eo rg h e R o şea - 12 aprilie 1620 - DIR, A , XVII/4, nr.578
187

D regători din sfatul dom ncsc al M oldovei (I)

Pavel Blaj
11.
12.

Paharnicul
a) Petru - 3 aprilie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.569
Vistiernicul
a) Gheorghe Roşea - 3 iunie 1619 - Cat.doc.mold.,supl.I, nr.353. La 5 iunie
1635 Gheorghe Roşea apare ca fost mare vistiernic - Cat.doc.mold.,II, nr.1082
b) Lupul Coci - 3 aprilie 1620 - DIR, A, XV1I/4, nr.569

VII.

VIII. ŞTEFAN TOMŞA (octombrie 162 1 -4 august 1623)
1.
2.

ALEXANDRU ILIAŞ (10 septembrie 1620 - octombrie 1621)
3.

1.

Mitropolitul
a) Anastasie Crimca - 20 noiembrie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.637
2.
Logofătul
a) Ionaşco Ghianghia - 1 noiembrie 1620 - DIR, A, XVII/4, nr.634
3.
Vornicul Ţării de Jos
a) Ionaşco - 1 septembrie 1620 - 18 ianuarie 1621 - DIR, A, XVII/4, nr.627
b) Eremia -1 8 ianuarie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.8
c) Nicoriţă Baltag - 14 septembrie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.82
d) Lupul Dragotă - septembrie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.79
4.
Vornicul Ţării dc Sus
a) Gorgan - 20 martie 1621 - Dicf., p .l87
b) Ionaşco - 18 ianuarie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.8
c) Dumitru Ştefan - 7 septembrie 1621 - Dicf., p.448
5.
Pârcălabii de Hotin
a) Miron Barnovschi - 13 martie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.20
b) Luchiian - 13 martie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.20
c) Gorgan - 20 martie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.30
6.
Pârcălabii dc Neamţ
a) Neculachi Ralli - 13 martie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.20
b) Gheorghie - 20 martie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.26
7.
Pârcălabii de Roman
a) Dediul - 13 martie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.20
b) Pătraşcu - 20 martie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.26
8.
Hatmanul
a) Dumitru Duca - 18 ianuarie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.8
b) Miron Barnovschi - 14 septembrie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.82; Dicf., p.344
(martie 1622)
9.
Postelnicul
a) M ihalachi - 13 martie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.20
10. Spătarul
a) Lupul Dragotă - 18 ianuarie 1621 - Dicf., p.395
11. Paharnicul
a) Antoni - 18 ianuarie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.20
12.
Vistiernicul
a) Lupul Coci - 18 ianuarie 1621 - DIR, A, XVII/5, nr.8
b) Alexandri - 10 martie 1621 - Dicf., p.339
188

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Mitropolitul
a) Anastasie Crimca - 26 martie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.153
Logofătul
a) Ionaşco Ghianghia - 4 noiembrie 1621 - DIR, A. XVII/5, nr.89
b) Dum itraşco Ştefan - 7 mai 1622 - T.Balan, Documente bucovinene, vol.I
1507-1653, Cernăuţi, 1933, p. 177; Dicf., p.401 (în perioada 25 octombrie 1615 19 noiembrie 1623 este indicat ca marc logofăt Ionaşco Ghianghia)
Vornicul Ţării de Jos
a) Ionaşco - 22 februarie 1622 - DIR, A, XVII/5,-nr.146
b) Constantin Roşea - 1 aprilie 1622 - DIR, A. XVII/5, nr.159
c) Nicoară Baltag - 20 aprilie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.172
d) Dumitru Ştefan - 28 februarie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.187
Vornicul Ţării dc Sus
a) Nicoriţă Baltag - 18 februarie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.144
b) Dumitru Ştefan - 1 aprilie 1622 DIR, A, XVII/5, nr.159
c) Ion - 5 martie 1623 - Cat.doc.mold.,supl.I, nr.392
Pârcălabii de Hotin
a) Ignat Ciogolea - martie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.148 şi 228
b) Alexa M ustaţă - martie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.148
c) D răgan Tăutul - 14 februarie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.255
d) Iuraşco Dracea - 14 februarie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.255
Pârcălabii de Neamţ
a) Neculachi Ralli - 1 aprilie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.159
b) Ionaşco Peicul - 1 aprilie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.159 şi 186
c) Simion Gheuca - 5 septembrie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.231
d) D um itru - 7 martie 1623 - DIR, A, XVIl/5, nr.263
Pârcălabii de Roman
a) Panaiot - martie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.148
b) Calcea (Calfa) - 1 aprilie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.159
c) Vasile Bucium - 14 februarie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.255
d) Curt Celebi - 6 aprilie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.279
e) Metodic - 6 aprilie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.279
Hatmanul
a) Miron Barnovschi - 22.februarie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.147
Postelnicul
a) Gheorghie Catargi - martie 1622 - Dicf., p.370
.
Spătarul
a) Alexa - 20 decembrie 1622 - DIR, A. XVII/5, nr.242
Paharnicul
a) Apostol Catargiul - martie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.148
Vistiernicul
a) M ihalachi - martie 1622 - DIR, A, XVII/5, nr.148
b) D um itrachi - 5 martie 1623 - Cat.doc.mold., Supl.I, nr.392
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IX.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

RADU MIHNEA (august 1623 - ianuarie 1626)

Mitropolitul
a) Anastasie Crimca - 21 noiembrie 1623 - DIR, A, XV1I/5, nr.326
Logofătul
a) Ionaşco Ghianghia - 15 noiembrie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.319
b) Dumitraşco Ştefan - 29 noiembrie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.331
Vornicul Ţării de Jos
a) Dumitraşco Ştefan - 28 februarie 1623 - Dicf., p.448
b) Nicoară - 20 decembrie 1623 - Cat.doc.mold., Supl.l, p.399
c) Ionaşco - 15 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.356
d) Aslam - 22 iulie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.390
Vornicul Ţării de Sus
a) Ion - 15 septembrie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.319
b) Nicoară Baltag - 27 februarie 1624 - Dicf., 421
Pârcălabii de Hotin
a) Tudori Mateiaş - 15 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.356
b) Condea - 25 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.365
c) Ghica - 24 octombrie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.400
Pârcălabii de Neamţ
a) Iuraşco Başotă - 24 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.360
b) Constantin Celebi - 25 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.365
c) Trufanda - 22 iulie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.390
Pârcălabii de Roman
a) Enea - 24 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.360
b) Malcoci - 25 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.365
c) Gorgan - 12 noiembrie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.403; Dicf., p. 188 (între 24
octombrie 1624 - 22 decembrie 1625 apare ca mare spătar. Să fie două persoane
cu acclaşi nume?)
Hatmanul
a) Miron Barnovschi - 15 septembrie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.319; Dicf., p.344
(martie 1622 - 1625)
Postelnicul
a) Gheorghie (Catargi)? - 20 decembrie 1623 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.399;
Dicf., p.370 (arată că la această dată era în Ţara Românească)
b) Trufanda - 15 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.356
c) Mihail Cantacuzino - 22 iulie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.390 şi 403
Spătarul
a) Alexa - 20 decembrie 1623 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.399
b) Simion Gheuca - 26 decembrie 1623 - DIR, A, XVII/5, nr.340
c) Gorgan - 24 octombrie 1624 - Dicf., p. 188
Paharnicul

a) Apostol Catargiu - 20 decembrie 1623 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.399
b) Curt Celebi - 25 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.365
c) Constantin Cantacuzino - 24 octombrie 1624 - Dicf., p. 135
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12.

d) Dabija Nădăbaico - c. 1625 - DRH, A. Moldova, voi.XIX (1626-1628), nr.240
(ante 1 septembrie 1627). în februarie 1636 este amintit ca a fost marc ceaşnic,
DRH, A, XXIII, nr.326; Dicf., p.393.
Vistiernicul
a) M ihalachi - 20 decembrie 1623 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.399
b) Hrizea - 15 martie 1624 - DIR, A, XVII/5, nr.356

X. M IRON BARNOVSCHI - MOVILĂ (ianuarie 1626 - august 1629)
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Mitropolitul
a) Anastasie Crim ca - 5 aprilie 1626 - DRH, A, XIX, nr.18
b) Athanasie - 21 aprilie 1629 - Cat.doc.mold., II, nr.486
Logofătul
a) Dumitraşco Ştefan - 3 februarie 1626 - DRH, A, XIX, nr.16
Vornicul Ţării dc Jos
a) Ionaşco Ghianghia - 16 mai 1626 - DRH, A, XIX, nr.64
Vornicul Ţării de Sus
a) Lupu Hăbăşcscul - 1 septembrie 1626 - DRH, A, XIX, nr.l 14
b) Gavrilaş Mateiaş - 9 decembrie 1627 - DRH, A, XIX. nr.266
Pârcălabii de Hotin
a) Gavrilaş Mateiaş - 7 februarie 1626 - DRH, A, XIX, nr.20
b) Gheorghie Jorea - 9 decembrie 1627 - DRH, A, XIX, nr.266
Pârcălabii dc Neamţ
a) Gheorghie Arapul Costeanul - 1 martie 1627 - DRH, A, XIX, nr.160 şi 268
b) Lupul Hăbăşescul - Dicf., p.405 (24 noiembrie 1628)
Pârcălabii de Roman
a) Savin Prăjescul - I martie 1627 - DRH, A, XIX, nr.160
b) Ştefan Blcndca - 1 martie 1627 - DRH, A, XIX, nr.160
c) Nicolachi Raili - 28 aprilie 1629 - D/c/., p.422
d) Malcoci - 5 iunie 1629 - Dicf., p.413
Hatmanul a) Nicoriţă Baltag - 30 septembrie 1626 - DRH, A, XIX, nr. 128; Dicf., p.421
(7 manie 1627)
Postelnicul
a) Gheorghie Catargi - 15 aprilie 1626 - Dicf., p.370
b) Iancu Costin - 9 decembrie 1626 - DRH, A, XIX, nr.266
c) Necula Catargiul - 1 martie 1627 - DRH, A, XIX, nr.32 şi 158
Spătarul
a) Lupul Coci - 26 septembrie 1626 - DRH, A, XIX, n r.l27
b) Savin Prăjcscul - 9 noiembrie 1627 - DRH, A, XIX, nr.253
Paharnicul
a) Dum itraşco - 26 septembrie 1626 - DRH, A, XIX, nr.127
b) C onstantin [Cantacuzino] ? - 1 martie 1627 - DRH, A, XIX, nr.159, 160;
Dicf., p. 135 se arată că acesta era în Ţara Românească la această dată. Să fie
vorba de alt Constantin.
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Vistiernicul
a) M ihalache Cantacuzino - 1 martie 1627 - DRH, A, XIX, nr.160
b) Lupul Coci - 9 decembrie 1627 - DRH, A, XIX, nr.266
c) Necula Catargiul - 5 noiembrie 1628 - DRH, A, XIX, nr.414

l
I
5.

XI.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Mitropolitul
a) Athanasic - 30 octombrie 1629 - Cat.doc.mold.,U, nr.522
Logofătul
a) Dumitraşco Ştefan - 15 februarie 1630 - Cat.doc.mold.,II, nr.553
Vornicul Ţării dc Jos
a) lonaşco Ghcnghca - 11 ianuarie 1630 - Cat.doc.mold.,U, nr.544
Vornicul Ţării de Sus
a) Lupul (Hăbăşescul ?] - 19 martie 1630 - Cat.doc.mold.,II, nr.556
Pârcălabii de Hotin
a) Malcoci - 12 noiembrie 1629 - D/c/., p.413
b) Tudori Matciaş - 12 noiembrie 1629 - Dicţ., 452
Pârcălabii de Neamţ
a) Iuraşco Başotă - 12 noiembrie 1629 - Dicţ., p.345
Pârcălabii de Roman
a) Nicolae - august 1629 - 29 aprilie 1630, op.cit., Gh.Ghibăncscu, Divanurile...,
în Arhiva, nr.7-8, 1915, p. 175
Hatmanul
a) Bartolomeu Minetti - 26 octombrie 1629 - Dicţ., p.417
b) Lupul Coci - 12 noiembrie 1629 - Dicţ., p.377
Postelnicul
a) Iancu Costin - august 1629 - Dicţ., p.385
Spătarul
a) Hristoscul - august 1629 - Gh.Ghibăncscu, op.cit., p. 175
Paharnicul
a) Curt Celebi - 15 aprilie 1630 - Dicţ., p.373
Vistiernicul
a) Necula C atargiul - 29 aprilie 1630 - Cat.doc.mold.,11, nr.562; Dicţ., p.369 îl
arată dregător în Muntenia la această dată.

XII.
1.
2.
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ALEXANDRU COCONUL (august 1629 - 29 aprilie 1630)

M OISE MOVILĂ (29 aprilie 1630 - decembrie 1631)

Mitropolitul
a) A tanasie - 14 august 1630 - Cat.doc mold.il, nr.576
Logofătul
a) Dumitraşco Ştefan - ante 28 octombrie 1630 - Dicţ., p.448
b) lonaşco Gheanghca - 16 decembrie 1630 - Cat.doc.mold.,]!, nr.611

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

Vornicul Ţării de Jos
a) Lupul Coci - 30 august 1630 - Dicţ., p.377
Vornicul Ţării de Sus
a) L u p u l [Băcioc ?] - 23 martie 1631 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.481
Pârcălabii dc Hotin
a) Malcoci - 23 martie 1631 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.481
b) T u d o ri M ateiaş - 23 martie 1631 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.481
c) Dumitraşco Şoldan - 23 martie 1631 - Dicţ., p.447
Pârcălabii de Neamţ
a) Bălăcea - 23 martie 1631 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.481
b) Savin Prăjescu - 23 martie 1631 - Dicţ., p.428
Pârcălabii de Roman
a) Savin Prăjescul - 3 iunie 1631 - Dicţ., p.428
Hatmanul
a) Moscul - 23 martie 1631 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.481
b) Savin Prăjescul - 23 august 1631 - Cat.doc.mold., Supl.Il, nr.688
Postelnicul
a) Tom a - 23 martie 1631 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.481
b) Iancu Costin - 7 ianuarie 1631 - Dicfl., p.385
Spătarul
a) Apostol Catargi - 23 martie 1631 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.481
b) Pătraşco Boul - 30 august 1630 - Dicţ., p.353
Paharnicul
a) Apostol Catargi - 7 ianuarie 1631 - Dicţ., p.370 (este prezentat la aceeşi dată şi
mare spătar)
Vistiernicul
a) Pătraşco Başotă - 7 ianuarie 1631 - Dicţ., p.344
b) Iane - 23 martie 1631 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.481

XIII. ALEXANDRU ILIAŞ (decembrie 1631 - aprilie 1633)
1.

2.
3.
4.
5.

Mitropolitul
a) Atanasie - 5 mai 1632 - DRH, A, XXI, nr.59
b) Varlaam - 5 februarie 1633 - DRH, A, XXI, nr.293
Logofătul
a) lonaşco Ghianghia - 18 aprilie 1632 - DRH, A, XXI, nr.25
Vornicul Ţării dc Jos
a) Lupu Coci - 11 ianuarie 1632 - Cat.doc.mold., SupI.II, nr.735
Vornicul Ţării dc Sus
a) lonaşco Cujbă - 29 aprilie 1632 - DRH, A, XXI, nr.42
Pârcălabii de Hotin
a) Lupul Hăbăşescul - 29 aprilie 1632 - DRH, A, XXI, nr.42
b) Conde - 8 iulie 1632 -DRH, A, XXI, nr.146
c) Tudori Mateiaş - iunie 1632
- Dicţ., p.452
d) Malcoci - 27 ianuarie 1633 - Dicţ., p.413
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6.
7.
?.

9.

10.

Pârcălabii dc Neamţ
a) Constantin Celebiul - 8 septembrie 1632 - DRH, A, XXI, nr.203
Pârcălabii de Roman
a) Savin Prăjcscul - 8 septembrie 1632 - DRH, A, XXI, nr.203
Hatmanul
a) Savin Prăjcscul - ante 7 ianuarie 1632 - Dicf., 428
b) Iuraşco Başotă - 29 aprilie 1632 - DRH, A, XXI, nr.42
c) Constantin - ante aprilie 1633 - DRH, A, XXI, nr.2I8
Postelnicul
a) Enachie - 26 mai 1632 - DRH, A, XXI, nr.91
b) Diam andi - 8 iulie 1632 - DRH, A, XXI, nr.146
c) Apostu Jo ra - ante 12 septembrie 1632 - DRH, A, XXI, nr.208 ("Aposlu Jora
ce au fost postelnicu mari")
Spătarul
a) Pătraşco Boul - 25 mai 1632 - DRH, A, XXI, nr.87
b) Pătraşco Dragotă - 28 iunie 1632 - Cat.doc.mold., Supl.I., nr.499
c) Dumitraşco Şoldan - 8 iulie 1632 - DRH, A, XXI, nr.146; Dicf., p.447 (iunie
1632)

11.

Paharnicul

12.

a) Apostol C atargiul - 25 mai 1632 - DRH, A, XXI, nr.87
b) Pctrachi - 8 iulie 1632 - DRH, A, XXI, nr.146
Vistiernicul
a) Iordachi - 29 aprilie 1632 - DRH, A, XXI, nr.42
b) Dumitrachi - 28 mai 1632 - DRH, A, XXI, nr.93

9.
10.
11.
12.

XV.
1.
2.

3.

XIV. M OISE MOVILĂ (25 iunie 1633 - aprilie 1634)
4.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
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Mitropolitul
a) V arlaani - 25 august 1633 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.887
Logofătul
a) Ionaşco Ghianghia - 16 decembrie 1633 - Cat.do.c.mold., Supl.II, nr.901
Vornicul Ţării de Jos
a) Ionaşco Cchan - 15 decembrie 1633 - Dicf., p.375
Vornicul Ţării de Sus
a) Pătraşco Başotă - 12 martie 1634 - DRH, A, XXII, nr.78; Dicf., p.344 (25
octombrie 1633); Cat.doc.mold., Supl.II, nr.933 (12 ianuarie 1634 era logofăt II)
Pârcălabii dc Hotin
a) G avrilaş M ateiaş - 12 martie 1634 - DRH, A, XXII, nr.78
b) Constantin Ciogolea - 15 decembrie 1633 - Dicf., p.375
Pârcălabii dc Neamţ
a) Savin Prăjcscul - 15 decembrie 1633 - Dicf., p.428
Pârcălabii de Roman
a) Iuraşco Başotă - 15 decembrie 1633 - Dicf., p.385
Hatmanul
a) Iancu Costin - 15 decembrie 1633 - Dicf., p.385

Postelnicul
a) Mihai Furtună - 15 decembrie 1633 - Dicf., p.400
Spătarul
a) Dumitraşco Şoldan . 28 februarie 1634 - DRH, A, XXII, nr.67
Paharnicul
a) Pană - 12 martie 1634 - DRH, A, XXII, nr.78
Vistiernicul
a) Dumitraşco Buhuş - 15 decembrie 1633 - Dicf., p.355

5.

VASILE LUPU (aprilie 1634-8 iulie 1653)

Mitropolitul
a) V arlaani - 11 iulie 1634 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.1002
Logofătul
a) Pătraşco Başotă - 26 aprilie 1634 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.966
b) Gavrilaş Mateiaş - 14 aprilie 1636 - Dicf., p.414
c) Toderaşco Ianovici - 13 ianuarie 1643 - Dicf., p.409
d) Gheorghe Ştefan - 15 octombrie 1651 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.2202
e) Eftodie Cehan Racoviţă - 8 februarie 1653 - Cat.doc.mold., Supl.I, nr.716;
Dicf., p.430 (9 iunie 1653)
Vornicul Ţării de Jos
a) Savin Prăjcscul - 13 mai 1634 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.972
b) Dumitraşco Şoldan - 10 martie 1638 - Dicf., p.447
c) Toderaşco Ianovici - 6 octombrie 1640 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.1458
d) Grigore Ureche - 21 februarie 1643 - dicf., p.453
e) Gheorghe Ghica - 17 iulie 1647 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.1976
Vornicul Ţării de Sus
a) Dumitraşco Şoldan - 13 mai 1634 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.972
b) Toader Petriceicu - 10 martie 1638 - Dicf., p.426
c) Toma Cantacuzino - 31 ianuarie 1644 - Dicf., p.361
Pârcălabii dc Hotin
a) Dumitru Buhuş - 24 ianuarie 1635 - Dicf., p.355
b) Pătraşco Ciogolea - 24 ianuarie 1635 - Dicf., p.376
c) Constantin Stârcea - 28 noiembrie 1635 - DRH, A, XXIII, nr.280
d) Gheorghe Jora - 18 decembrie 1635 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.l 122
e) Toader Petriceicu - 6-7 aprilie 1637 - Dicf., p .l25
f) Ionaşco Popescul - 22 aprilie 1641 - 22 aprilie 1641 - V.Gh.Miron şi colab.,
Din tezaurul documentar sucevean, Bucurcşti, 1983, nr.394
g) Bălan H aţim irschi - 15 martie 1642 - Dicf,, p.348
h) Apostol - 30 martie 1642 - Dicf., p.339
i) Ionaşcu Rusul - 13 februarie 1643 - Cat.doc.mold.,II, nr.1657
j) Trandafir - 18 aprilie 1644 - Cat.doc.mold.,supl.I, nr.639 şi 640
k) Coste Moţoc - 27 februarie 1652 - Dicf., p.419
1) Iane Pârvan - 14 aprilie 1652 - Dicf., p.426
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6.

7.

8.

9.

10.
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Pârcălabii de Neamţ
a) Dumitru Buhuş - 25 ianuarie 1635 - Dicf., p.400
b) Mihai Furtună - 25 ianuarie 1635 - Dicf., p.400
c) Iuraşco Başotă - 10 martie 1635 - DRH, A, XXIII, nr.55;Dicf., p.345 (24
martie 1635)
d) Ionaşco - 24 martie 1635 - DRH, A, XXIII, nr.64
e) Nicolachi Ralli - 27 martie 1635 - DRH, A, XXIII, nr.78
f) Grama -15 martie 1638 - Dicf., p.404
g) Pătraşco Ciogolea - 22 aprilie 1641 - V.Gh.Miron şicolab.. Dintezaurul....,
p.394
h) Savin Prăjescul - 11 aprilie 1641 - Dicf., p.428
i) Miron Ciogolea - 13 decembrie 1641 - Cat.doc.mold., Supl.II, 1565
j) Damaschin - 18 aprilie 1644 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.640
k) Ştefan Boul - 31 martie 1648 - Dicf., p.353
1) Nicolae Mogâldea - 22 februarie 1649 - Dicf., p.418
Pârcălabii de Roman
a) Epitafie Răspop - 15 ianuarie 1635 - DRH, A, XXIII, nr.93
b) Gavril Onciul - 5 martie 1635 - DRH, A, XXIII, nr.51
c) Mihai Furtună - 10 martie 1635 - DRH, A, XXIII, nr.55
d) Pătraşco Boldescu - 24 ianuarie 1635 - Dicf., p.351
e) Iordachi - 12 aprilie 1639 - T.Balan, Doc.bucovinene, Supl.II, p. 106
0 Lam brino - 22 aprilie 1641 - V.Gh.Miron, Din tezaurul..., nr.394
g) Gheorghe - 22 aprilie 1641 - ibidem
h) Damaschin - 29 martie 1644 - Dicf., p.393
i) Tanasie - 18 aprilie 1644 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.640
j) Vlaicu - 1 aprilie 1645 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.651
k) Constantin Cantacuzino - 1649 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.684
Hatmanul
a) Gavril Coci - 13 mai 1634 - DRH, A, XXIII, n r.l26
b) Ilie Şeptilici- 1 aprilie 1645 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.651
c) Gheorghe Coci - 22 septembrie 1651 - Dicf., p.378
Postelnicul
a) Apostol Catargiul - 24 ianuarie 1635 - Dicf., p.370
b) Iorga - 18 aprilie 1644 - Cat.doc.mold., Supl. nr.640, Dicf., p.640 (3 mai
1644)
c) Andronic - 18 martie 1650 -Dicf., p.339
d) Baba Celebi - 16 iunie 1651 - Cat.doc.mold., Supl.II, nr.2189; Dicf., p.373
(16 februarie 1652)
e) Stamatie Hadâmbul - 14 aprilie 1652 - Dicf., p.442
Spătarul
a) Grigore Ureche - 13 mai 1634 - DRH, A, XXII, n r.l26
b) Iordachi Cantacuzino - 1643 - Dicf., p.410
c) Dumitraşco Buhuş - 31 martie 1645 - Dicf., p.355
d) Toader Petriceicu - 9 februarie 1646 - Dicf., p.426
e) Gheorghe Ştefan - 7 februarie 1647 - Dicf., p.449
f) Constantin Ciogolea - 5 februarie 1651 - Dicf., p.375
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11.

12.

Paharnicul
a) Gheorghe Coci - 13 mai 1634 - DRH, A, XXII, n r.l26
b) Petre - 1649 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.684
c) Alexandru Coci - 24 decembrie 1651 - Dicf., p.379
Vistiernicul
a) Dumitru Buhuş - 13 mai 1634 - DRH, A, XXII, n r.l26
b) Apostol Catargiul - 24 octombrie 1634 - Dicf., p.370
c) Iordachi Cantacuzino - 24 ianuarie 1635 - Dicf., p.363
d) Simion Mălai - ante 27 ianuarie 1637 - Dicf., p.415
e) Neculai Catargiul - 10 martie 1638 - Dicf., p.369
0 Sava Paladie - 14 martie 1638 - Dicf., p.422
g) Iorga - 4 iulie 1640 - Cat.doc.mold., Supl.l, nr.592

H a u ts d ig n ita ire s d u conseil p rin c ie r de la M o ld av ie au XVII-feme siecle

L’auteur prâsente une institution mdditîvale specifique â la f<Sodalit£ roumaine,
â savoir le conseil princier au XVII-âme si&cle, en Moldavie.
Pour une meilleure perception, on a fait appel â la nomination des personnes en gdndral des boiards moldaves importants ou des Grecs n atu ralist - qui ont occup£
des fonctions dans le conseil ci-dessus mentionn£. On doit mentionner qu’â cette
dpoque ont v£cu et travailld deux importants chroniqueurs - Grigore Ureche en tant que
gouvcrneur et Miron Costin en tant que grand chancelier.
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PRIVILEGII FISCALE ÎN MOLDOVA EPOCII FANARIOTE (I)
DORIN DOBRINCU

Im unităţile şi privilegiile fiscale, judecătoreşti, comerciale
Imunităţile şi privilegiile fiscale, judecătoreşti, comcrcialc administrative au
fost instituţii caracteristice perioadei medievale. Un ccrcctător ieşean arăta că “în
Moldova, de la întemeierea statului şi până în secolul al XVII-lea s-au acordat privilegii
dc imunităţi fiscale proprietarilor feudali, laici sau clerici (mănăstiri), care din secolul al
XVII-lea au fost înlocuite cu scutiri parţiale dc obligaţii fiscale”1.
Prin acordarea de privilegii fiscale, domnul, singurul care le putea conferi sau
confirma, renunţa, integral sau parţial, la veniturile cc i sc cuveneau de drept. Se dădea
un document-privilegiu cuprinzând dările şi prestaţiile la care domnia renunţa în
favoarea beneficiarului. La sfârşitul actului domnul poruncea tuturor dregătorilor din
administraţia de stat, centrală sau locală, să nu vexeze beneficiarul dacă scutirile erau
totale şi să intervină numai în limitele precizate în document.
în intervalul avut în vedere (1711-1821), de privilegii fiscale s-au bucurat în
primul rând boierii veliţi (elita politică a ţării), neamurile, mazilii, slujitorii militari şi
civili, clerul superior şi inferior, instituţiile religioase (Mitropolia, Episcopiile,
mănăstirile), puţinii profesori ai şcolilor existente atunci în Moldova, lucrătorii
permanenţi ai Ocnelor, unii negustori moldoveni sau străini, sloboziile şi locuitorii
anumitor regiuni - aşa-numitclc “republici ţărăneşti” menţionate dc Dimitrie Cantcmir.
Se poate observa că privilegiile fiscale erau acordate unor categorii sociale diverse,
dintre acestea lipsind doar ţăranii aflaţi în stare de dependenţă, vecini la început, clăcaşi
mai apoi, şi robii, care uneori, obţineau scutiri datorită intervenţiilor stăpânilor lor. în
paginile care urmează vom prezenta, succint, situaţia ficcărei categorii amintite în parte.
1. Marii boieri şi marii dregători în funcţie
înainte de 1711, boierimea s-a bucurat şi de privilegiul de a nu plăti dări. Dacă
uneori boierii puteau suporta anumite obligaţii de natură fiscală, asemenea situaţii erau
cu totul excepţionale.
După înfrângerea lui Dimitrie Cantcmir şi plccarea lui în Rusia, Poarta a impus
ca domn în Moldova pe Nicolae Mavrocordat, care mai domnise în Moldova între 17091710. Cronicarii favorabili domnului menţionează că, în această a doua domnie, Nicolae
Mavrocordat a desfiinţat “multe obiceiuri proaste [...] să nu dea dejmărit mănăstirile,

'Nicolae Grigoraş, Imunităţile şi privilegiile fiscale în Moldova (De la întemeierea statului şi
până la mijlocul secolului al XVIII-lea), în “Revista dc Istorie", tom 27,1974, nr.l, p.76.
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boierii şi mazilii”2. De asemenea, domnul “a făcut şi un mare bine cu privire la desetina
pc care o plăteau ţărăneşte atât boierii cât şi mănăstirile”, desfiinţând “acest obiccl
rău”3. în schimb, cronicarul N.Mustc nu a rămas cu o impresie prea bună despre primul
domnitor fanariot. El afirmă că acesta “isprăvindu-şi lucrul său ca să meargă domn în
Ţara Muntenească, au scosu mari greutăţi pe ţară şi pe boieri (subl.ns. - D.D.) pre la
ţinuturi cu sume mari, peste putinţa oamenilor. Şi au luatu mulţi bani, sumele acelc
dcplinu cu mare sârguială, cu zapcii, închizându pc boieri, i-au făcut de-au istovit toţi
banii”4. Privilegiile boierilor erau câteodată încălcate, ceea ce evident producea
nemulţumiri în rândurile acestora.
Mihai Racoviţă (1715-1726), urmaşul lui Nicolae Mavrocordat, a dus o politică
fiscală deosebit dc aspră, impunându-i şi pe boieri. A scos “desetină ţărănească dc stupi
îndoită şi dc mascuri, de a plătit tot omul, şi ţăran şi boier, şi mazil”5. în afară dc
aceasta, “de la toţi boierii au luat bani în datorie” şi “nu li-au plătit şi toată boierimea îl
urâsă, cât să sfătuie să fugă cu toţii”6. După mazilirea domnului “au rămas boierii plini
de datorii, că dedesă bani împrumut şi nu apucaseră să-i ia”7.
în prima sa domnie (1726-1733), Grigore al Il-lea Ghica a avut o atitudine mai
favorabilă marii boierimi. A protejat-o împotriva creditorilor turci, care pretindeau
restituirea banilor împrumutaţi în timpul celei dc-a treia domnii a lui Mihai Racoviţă. in
plus, domnul a făcut aşezământ pentru desetina dc stupi, cu “osebire den ţărani”, pentru
“boierii cei mari şi mazilii şi mănăstirile toate să dea dc 10 bucate un leu”8. Deci o
impunere sensibil mai uşoară decât pentru ţărani, de pildă.
Scutirile de care au beneficiat boierii în general - şi cci mari în special - nu au
fost statuate într-un document anume, ci se acordau în virtutea unui obicei. Ne referim,
în primul rând, la dadjia către Vistierie, pe carc boierii au plătit-o până în anul 1734. în
aprilie 1733, Constantin Mavrocordat este mutat în scaunul domnesc al Moldovei. Nu
împlinise încă un an de domnie când a dat un hrisov prin care boierii erau scutiţi dc
dajdiile Vistieriei9. Considerând că stăpânitorii trebuie “să verse bunătatea” - avem aici

m mod clar imaginea “bunului monarh” - domnul îi scutcşte pe boieri de “dajdea
Vistcriei”, “care încă şi mai dinainte se cuvenea să aibe”. în hrisov se menţionează că şi
mai înainte “era obicei [...] ca o samă dc boieri, adică dc la vel Logofăt până la vel
stolnic, să fie ncsupăraţi de dajdea Visteriei (însă numai când vor fi întru cinstea
boieriilor sale) iară schimbându-se şi dintre dregătorii lipsindu-se să dea iarăşi
obicinuita dajde mazililor la Vistcrie pe an, ca nişte boieri mazili”. Domnul însă
hotărăşte acum ca boierii “începând de la Vel Logofăt până la Trcte logofăt”, atît el cât
;.i fiii lor, “nu numai când vor fi întru dregătorii, ci şi lipsiţi fiind, de dajde mazlească ce
da pre an, să fie slobozi şi iertaţi” şi nimeni “în veci" să nu le mai ceară dajdie.
interesante sunt şi motivele luării acestei hotărâri: a) “veniturile dregătoriilor sale (ale
boierilor, n.ns.- D.D.) erau puţin” (sic!); b) “foarte necuviincios lucru ni s-au părut,
boierii ce s-au cinstit dc Domni cu dregătorii, să fie supăraţi dc dajde, de vreme ce ei
nelipsiţi se află lângă Domnie, slujind la toate trebile şi poruncile Domniei, câte s-a
întâmpla”10. Prin această măsură, domnul lega mai strâns boierimea - în special cea
mare - de interesele sale.
Măsuri în favoarea marii boierimi şi a marilor dregători în funcţie - noţiuni în
bună măsură identice de la o vreme - vor fi luate dc cci mai mulţi dintre domni,
completându-se unul pe altul. Pentru a nu trezi nemulţumirea boierilor - prin faptul că
împărţise ţăranilor lor “pccctluirc”, lipsindu-i pc stăpâni dc câştigul provenit din satele
închinate - Grigore al II-lea Ghica (1735-1741) a promis că, în momentul în carc va
cunoaşte exact situaţia demografică a ţării, va da “ficcămi boier, după rangul său, un
număr însemnat de oameni, pe care să-i folosească pentru nevoile şi întreţinerea
caselor” 11. Accastă hotărâre va fi pusă în practică dc succesorul său la tron, Constantin
Mavrocordat. Ion Neculce relatează că domnii “dat-au şi boierilor cclor mari câtc 50, 60
oameni dc scuteală”12. Instituţia scutclnicilor avea să dureze până în prima jumătate a
secolului al XlX-lea (până la Regulamentele Oragnice).
Ioan Mavrocordat (1743-1747) a avut, în domeniul fiscal, o politică deosebit dc
severă. Un cronicar menţionează că “au fost multe dări grele, mai ales văcărituri”, însă
"boierilor lc părc bini căci mânca ficşticari şi ave tot rădicături de la acest domn”. Mai
mult, cronicarul afirmă că “cei mai mulţi dintre boeri dc la acest domn s-au ridicat, ales
cci ce şede Ia ţară. Şi de atunce au făcut toţi bani”13.
Şi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lca domnii au avut în atenţie
avantajele fiscale ale marilor dregători. Despre Matei Ghica (1753-1756) ştim că “au
aşăzat veniturile boierilor” 14. Pseudo-Enache Kogălniccanu completează imaginea: “atât

2
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'Acsintc Uircariul, A doua domnie a lui Neculai Alecsandru Mavrocordat vv>. f>i Moldova (17111716), în Cronicele României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, de Miliail Kogălniceanu,
cd. a 2-a, tomul II, Bucureşti, 1872, p. 171.
3Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei intre anii 1695-1754, ediţie îngrijită de Nestor
Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965, p.147 (in continuare se va cita:
Cronica Ghiculeştilor)-, vezi şi Acsintc Uricariul, op.cit., p. 138; Cronica anonima a Moldovei
1661-1729 (Pseudo Amiras), studiu şi ediţie critică de Dan Simonescu, Bucureşti, 1975, p.7l
(în continuare se va cita: Cronica anonimă...).
N.Muşte, Letopiseţul Ţării Moldovei. De la domnia lui Istrati Dabija w . până la a treia domnie
a lui Mihai Racoviţă, în Cronicile României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, dc Mihail
Kogălniceanu, ed. a 2-a, voi. 111, Bucureşti, 1874, p.57.
Ion Neculcc, Letopiseţul Ţării Moldovei, în Opere, ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel
Ştrempel, Bucureşti, 1982, p.686; vezi şi N.Mustc, op.cit., p.69-70; Cronica Ghiculeştilor,
p.239.
6Cronica anonimă, p.100; vezi şi Cronica Ghiculeştilor, p.239.
7Ion Neculce, op.cit., p.694; vezi şi N.Muşte, op.cit., p.72.
8Cronica anonimă, p.124.
9Hrisovul a fost publicat pentru prima dată dc Mihail Kogălniceanu, în Arhiva Românească, laşi,
1862, vol.II, cd. a 2-a, p. 190-194. A fost apoi republicat dc către Gheorghe l.Brătianu, în Anexa
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la studiul Două veacuri de la reforma lui Constantin Mavrocordat. 1746-1946, în “Analele
Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice”, scria 111, tom XXIX, 1946-1947, p.43-44.

Ibidem.
Cronica Gliictdeştilor, p.533.
12Ion Neculce, op.cit., p.853. Vezi şi Ioan Canta, Letopiseul Ţării Moldovei de la a doua şi până
la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1741-1769), în Cronici moldoveneşti,

10
11

ed.critică de Aurora Ilieş şi Ioana Zmeu, studiu introductiv dc Aurora Ilieş, Bucureşti, 1978,
p. 158.
l3Pseudo-Enachc Kogălniceanu, Letopiseţul Ţării Moldovei de la domnia întâi şi până la a patra
domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1733-1774), în Cronici moldoveneşti, ed.cit., p.20.
l4Ioana Canta, op.cit., p.164.
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domnul cât şi boierii greci arăta o mari dragoste asupra pământenilor, făcând tuturor
bocrilor venituri şi lefi îndestul şi rădicături şi alte daruri ce era pe ascunsu” 15.
“Rădicăturilc” se acordau de obicei datorită unor scrvicii pe cari marii boieri le
făccau în slujba domnului şi a ţării. Astfel, spre exemplu, pentru serviciile făcute de
fostul sluger Iordachi Panaite, carc cumpărase “zaherea” din Polonia şi din alte părţi
pentru Poartă, Constantin Moruzi acorda numitului sluger, la 12 ianuarie 1782,
mortasipia de la vitele vândute şi cumpărate în iarmaroacele şi zilele de târg din Bălţi,
carc era pe moşia sa16.
Pe lângă aşa-zisclc “rădicături”, unii domni au luat măsuri pentru a crea noi
surse de venit pentru dregătorii lor. Matei Ghica, considerând că boieriile, adică
drcgătoriilc, se aflau “în stare proastă” din cauza cheltuielilor, a căutat să le crczc
venituri “îndestulate”. Hrisovul, datat la 23 noiembrie 1754, a fost citi în Jivan17. Prin
accst document, marelui logofăt i sc permitea să ia, în afară dc venitul de cinci sute dc
lei, pe carc îi avea din solărit, câte trei lei de pungă, dc la arendaşii dcsctinci,
vădrăritului, gorştinei, vămilor, mortasipiilor şi ai ocnelor. Marele vornic al Ţării dc Jos
urma să încaseze pentru vitele ce trcceau în Polonia câte cinci parale dc boul de negoţ,
patru parale de cal şi patru de vacă. La rândul său, marele vornic al Ţării de Sus avea
mortasipia şi pârcălăbia Chişinău. Hatmanul avea “plocoanele” înscrise în Condică. Vel
postelnicul lua pârcălăbiile “după obicci”, în afară dc cea a Galaţilor. Marelui spătar ca
şi marelui ban Ii sc dădeau câte o para de tot drobul de sare dc la Ocnă, în timp ce
marele vistier lua câte “o pungă dc bani pe sfert havaet de la Visterie”, pe lângă carc lua
câte două pungi la vremea văcăritului. Marele căminar primea câte un leu dc ficcare
bute cu vin adusă Ia Iaşi, la fel ca şi marele paharnic. înainte de emiterea hrisovului din
23 noiembrie 1857 el încasa câte doi lei, pentru ca ulterior să i se adauge jumătate din
“ortul stărostcsc” de la Putna, cealaltă jumătate, cinci bani, revenindu-i paharnicului al
doilea. Marele stolnic lua un ban la jumătate din pogonăritul de tutun, un ban
revenindu-i marelui medelnicer. Marele comis îşi încasa veniturile după cum era scris în
Condică, aga urma să ia obişnuitele plocoane, marele cluccr avea să ia folăritul, câte doi
lei de stână, marele sluger avea sa ia câte cinci parale dc fiecare bou trecut “la Bosna” şi
patru bani de fiecare “râmător” (porc) trecut în Transilvania şi Muntenia. Marele jitnicer
şi marele pitar luau câte 500 de lei din pârcălăbia Galaţilor, marele armaş câtc 500 dc lei
de la starostele Cernăuţilor, în timp ce marele şetrar primea venitul de la otace. Cu
ocazia hotărnicirii moşiilor, al doilea logofăt lua câte un galben de piatra dc hotar, pe
carc anterior îl încasase marele logofăt. Al doilea şi al treilea vistiernic încasau din
răsuri, la 10 bani, jumătate de ban, primul urmând să ia doi bani, iar cel de-al doilea un
ban. Cel de-al doilea paharnic lua o jumătate de ort (cinci bani) de la starostele de
Putna18. Venitul cupărici avea să fie dc “cinci sute de lei din venitul caminei”19.

Această măsură se pare că a fost o inovaţie, deoarece “nici unul dintre atâţia
domni care au fost mai înaintea lui (Grigore Matei Ghica, n.ns. - D.D.) n-a făcut aşa
ceva”20. De acum înainte, vor încerca şi alţi domni să aranjeze veniturile dregătorilor. Ni
s-au păstrat câtcva dintre condicile în carc au fost trecute veniturile pc care urmau să Ic
ia dregătorii. Astfel, în anul 1775 Grigore al III-lca Ghica înccpe să reglementeze
situaţia veniturilor aparţinând marilor dregători21, dc care continuă să se ocupe atât în
anul următor, septembrie 177622, cât şi în aprilie 17 7723. Domnul a luat măsuri pentru
stabilirea veniturilor dregătorilor, dc la “veliţii boieri, la al doilea, al treilea şi la toţi”,
dcoarccc aceştia ar fi avut venituri reduse şi, ca urmare, sc dedau la abuzuri. Veniturile
lunare proveneau din răsuri, sferturi, ajutorinţă şi din răsura dajdiilor mazililor,
negustorilor şi ruptaşilor. Aceste sume nu aveau să fie ale Vistieriei domneşti, ci aveau
să sc numească “Ghenicon” (“venitul boierilor”). Pentru a fi administrate s-au instituit
“epitropi”: marele logofăt, marele vornic, marele spătar, marele ban atunci când sc aflau
în dregătorii24.
Dispoziţiile lui Grigore al IlI-lea Ghica au fost adoptate de Constantin Moruzi,
dar adaptate împrejurărilor. La 15 aprilie 1779, el hotăra că atunci când nu ar fi ajuns
banii pentru dregători se putea încasa încă un sfert “pentru neajunsul lefilor” celor care
slujeau ţării25.
Până în 1795, lefile erau trecute împreună cu alte venituri în aceleaşi izvoade.
Prin ozvodul lefilor din 1 mai 1795 s-a încercat a se curma sistemul vechi, celelalte
venituri rămânând a se încasa într-o formă oarecum neoficială26.
Tot datorită funcţiilor, marii boieri primeau dreptul de a duce oameni străini
carc să fie în serviciul lor, scutindu-i “dc toate dările şi angăriilc”, cum se menţionează
într-un documcnt din 1738, dat de Grigore al II-lea Ghica lui Constantin Cantacuzino
vel armaş27. Chiar şi spre sfârşitul perioadei fanariote se acorda marilor boieri acest
drept. Spre exemplu, la 3 ianuarie 1817, spătarul Dracachi Roset obţinea pentru
oamneni străini pc care îi avea pe moşia Schcia, scutire “de bir şi havalele” şi “de toate
dările [...] Visterii”28.

l5Pscudo-Enachc Kogălniccanu, op.cit., p.67.
l6Gh. Ghibăncscu, Surele şi izvoade (Documente slavo-române), voi. IX, laşi, 1914, p.308-310.
l7Publicat după original dc Teodor Codrcscu, în Uricariul sau Colecfiunea de diferite acte care
pot servi la istoria românilor, voi.II, Iaşi, 1852, p.267-278. Un rezumat a fost publicat şi în
colecţia lui N. Iorga, Studii fi documente cu privire la istoria românilor, vol.V, Bucureşti, 1903,
p .l58-159. Hrisovul a fost inclus şi în Cronica Ghiculeftilor, p.703-705.
l8T.Codrcscu, op.cit., voi.II, p.267-278.
>9Cronica Ghiculeftilor, p.705.
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2. Neamurile
Aşa cum am arătat mai sus, prin hrisovul lui Constantin Mavrocordat, din
martie 1734, boierii Moldovei erau scutiţi dc dajdia Vistieriei. Boierii care beneficiau de
această scutire erau “înccpând de la vel logofăt până la trete logofăt, atât dumnialor cât
20lbidem.
2lMatcrialul respectiv a fost publicat dc N.Iorga sub denumirea dc fntâia condică de orănduieli a
lui Grigore Gliica (1775), în Studii fi documente. voi.XXII, p.3-44.
"P.Răşcanu, Lefi le fi veniturile boierilor Moldovei in 1776. Document de la Grigore Al.Ghica
vv., Iaşi, 1887.
:3F.D. Stănculescu, Lefile boierilor Moldovei la 1795, în RIR, tom 16, 1946, p.257.
24P. Răşcanu, op.cit., p.4-6.
25Mihail Kogălniccanu, în Arhiva Românească, vol.II, cd.cit., p.I75-179.
26F.D. Stănculcscu, op.cit., p.258.
21Condica lui Cosntantin Mavrocordat, vol.II, Iaşi, 1986, ediţie cu introducere, note, indici şi
glosar alcătuit de Comcliu Istrati, p.51-52 (în continuare se va cita Condica).
28N.Iorga, Documente privitoare la familia Callintachi, vol.I, Bucureşti, 1903, p.534.

203

Dorin D obrincu

Privilegii fiscale în M oldova (I)

şi fiii dumnilor sale"** (subl.ns. - D.D.). Acesta este actul de naştere al categoriei
boiereşti a neamurilor, categorie fiscală distinctă de celelalte.
Trecerea din categoria boierilor dregători în cca a neamurilor se făcea foarte
uşor, dar nici în sens invers nu existau prea multe piedici. Important era ca respectivii să
fie în graţiile domnului. Dacă acesta nu-i promova în dregătorii, boierii aveau metode
personale pentru a-1 determina să le satisfacă pretenţiile. Un caz elocvent în acest sens
este cel din timpul domniei lui Ioan Mavrocordat (1743-1747). Din cauza atitudinii
domnului şi a boierilor greci, care i-au marginalizat pe autohtoni, “boierii au pricinuit la
o samă şi au fugit din ţară, că fiind o samă neamuri, aştepta să-i roage la bocrii”30. Prin
intermediul marelui logofăt Sandu Struza31 şi cu promisiunile domnului că “încă-i va
bocri şi-i va milui”, fugarii s-au întors. Domnul şi-a ţinut promisiunea, dându-le “lefi şi
scutelnici”32.
Printr-un hrisov din august 1786, Alexandru Mavrocordat Firaris arăta că Ioan
Tăutul cu fraţii săi Vasile, Gheorghe şi Costachi, feciorii lui Sămion Tăutul. fost vornic
de Succava, au înaintat o plângere prin carc sesizau că neamul lor se trăgea din marele
logofăt Tăutul şi că “din întâmplările vremilor scăzând neamul lor la scăpăciune au
rămas înstrăinaţi din rânduiala neamurilor (subl.ns. - D.D.) şi părăsit dc domncştilc
mili”. Prin cercctarea actelor şi cu mărturia marelui vornic Teodor Balş, domnul le-a
reconfirmat privilegiile, adică “în toată vremea să fie apăraţ, atât dc dăjdiilc Vistcrici
cum şi dc toate alte orice fel de angării vor fi asupra altor stări de oameni”. Dregătorilor
de ţinuturi li sc comunica să nu-i “rânduiască la porunci”, iar “bucatele” lor (stupii,
porcii şi vinul) erau scutite de desetină, vădrărit şi gorştină. Nu puteau însă primi
“bucate” străine între ale lor, în accst caz pierzând scutirea şi fiind impuşi îndoit.
Domnul le mai acorda 12 oameni aduşi dc peste hotare “pentru slujba casei lor” şi care
aveau să fie “scutiţi şi apăraţ, atât de bir, cum şi de alte angării oricâte vor fi asupra altor
lăcuitori”33. Un hrisov al aceluiaşi domn, din noiembrie 1786, pentru aceeaşi fraţi
Tăutul, este aproape identic cu prcccdcntul, doar numărul oamenilor pc care îi puteau
aduce din afară scăzând la opt34. Alexandru C.Moruzi va reconfirma privilegiile
Tăutulcştilor, evidenţiind că Vasile Tăutul, fiul lui Lupul Tăutul, descindea din marele
logofăt Ioan Tăutul, înrudindu-se cu marea boierime a Moldovei. în const jinţă, a fost
inclus în “rânduiala neamurilor”, întrucât era “neam de boieri". I s-a dat o “carte” pentru
a dovedi că sc află integrat în categoria amintită şi pentru a nu fi solicitat dc slujbaşii
domneşti. în caz dc nccesitatc era desemnat printr-o poruncă domnească. Era scutit dc
desetină, vădrărit şi gorştină, primind şi dreptul de a avea doi oameni aduşi din altă
ţară35. Unui alt Tăutul, Constantin, fiul lui Toadcr Tăutul, i se rccunoştca situaţia socială
la 3 decembrie 1793, fiind trecut la neamuri. Obţinerea scutirii dc desetină, vădrărit şi

gorştină, accstea, menţionare demonstrativă, “după rânduiala ce se păzeşte pentru alţi
ficiori de boeri [...] şi neamuri ştiute”. Cinci oameni străini aveau să fie scutiţi de birul
Vistieriei şi “de toate alte dări şi angării”, pentru a fi numai în serviciul lui Constantin
Tăutul35.
Alexandru I.Callimachi emitea un act pentru Ioan Lupul Răşcanul şi feciorii
săi, din ţinutul Fălciu, carc făcuseră rugăminte pentru a beneficia de acelaşi privilegii ca
şi mai înainte. Dovedindu-se că erau rudenii cu răposatul Constantin Răşcanul şi că au
slujit cu credinţă, s-a hotărât ca “după cum sunt scoşi alţii la rânduiala neamului, aşa să
fie scoşi şi socotiţi şi ei", fiind scutiţi de orice dare, havalclc, desetină, gorştină şi
vădrărit, “având privilegii ca şi alte neamuri”37.
Erau însă şi cazuri când neamurile erau supuse unor contribuţii de natură
fiscală, cum o dovedeşte plângerea din 31 deccmbric 1820 a lui Vasile Răşcanu, din
satul Micleşti, ţinutul Fălciu. Accsta arată că era urmaş al vornicului Constantin
Răşcanu şi că nu mai fusese impus până atunci din punct de vedere fiscal, dar "acum de
către dregători mi se ceru ca să dau în patru vadele pe an câte 10 Ici cu răsurile lor”. Dc
accca, solicita ca să nu fie “supărat cu acea ccrere de bani”38.

■'^Gheorghe I.Brătianu, op.cit., p.43.
Pseudo-Enaclie Kogălniccanu, op.cit., p.21. între boierii fugiţi au fost “Mihalache Sturza de
Roman şi Ilii Sturza dc la Hclcşticni şi doi feciori a lui Balşi de la IotâşSni, anume Vasile şi
Grigorc” (ibidem).
31Fratc cu Mihalache Sturza (ibidem).

3‘ Ibidem.
^Gazeta mazililor şi răzeşilor bucovineni, anul II, 1912-1913, Cernăuţi, p. 103-104.
' 'Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iaşi, fasc.lll, 1923, p. 115-116.
''ibidem, fasc.VIll, p.231.
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3. Mazilii
Până în martie 1734, mazilii îi cuprindeau pe toţi boierii care nu deţineau
funcţii. Ei au avut un statut social şi fiscal aparte, fiind privilegiaţi în comparaţie cu alte
categorii fiscalc, deşi erau expuşi uneori capriciilor domneşti. Cronicarii menţionează în
permanenţă evoluţia unei dări care afecta păturile fiscale privilegiate: este vorba despre
desetină de stupi şi de porci. Nicolae Mavrocordat, în cea de-a doua domnie, a scutit
mazilii şi mănăstirile dc accst “obicciu spurcat ce era asupră, de strângere caselor
boiereşti 1...1 de da desetină de stupi şi de mascuri, ţărăneşte”, situaţie care data încă
din timpul celei de-a doua domnii a lui Mihai Racoviţă39. Acesta din urmă, în cea de-a
treia domnie, a practicat o fiscalitate apăsătoare. Ion Neculce găseşte explicaţia trecerii
mazililor de partea austriecilor, în războiul din 1716-1718, tocmai din motive fiscale:
“Erau şi asupriţi de Mihai vodă, că scosese hârtii pre ţară şi pre mazili, dăjdi şi desetini
pc mazili, ţărăneşte. Obiccaiul ccl de strângerea mazililor nu vrea să-l mai
părăsească”40. La plata desctinci au fost impuşi “ţărăneşte” atât boierii cât şi mazilii41.
Bineînţeles că toate accstc măsuri fiscale nu au rămas fără efect, nemulţumirile
amplificându-sc până la sfârşitul domniei, încât la mazilirea lui Mihai Racoviţă “venitau [...] o samă dc mazili să-i facă gâlccavă, să lege ştiubcic deşerte, să le spânzure pe
lângă drum, pe unde a trece Mihai vodă, pentru că le-au rămas obiceaiul de desetină de
strîngerea caselor”42. în vreme ce Grigore al II-Iea Ghica, în cea de-a doua domnie, a
impus pe boieri, mazili şi mănăstiri la desetină în mod diferit faţă de ţărani (adică să dea

3&T.Codrescu, op.cit., voi.VII, p.55-56.
37Gh. Ghibăncscu, op.cit., vol.X, p.358-359.
^Ibidem, p.361-362.
39Ion Neculce, op.cit., p.644; Acsintc Uricariul,
A o n Neculce, op.cit., p.658.
41Ibidem, p.686.
42Ibidem, p.694.

op.cit., p. 138.
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un leu la 10 stupi)43, Constantin Mavrocordat a luat această dare, în timpul primei
domnii, “deopotrivă dc la toţi [...] adică ţărăneşte”, ulterior încasând-o ca şi
predecesorul său, menţionat mai sus44.
Constantin Mavrocordat stabileşte, prin amintitul hrisov din martie 1734,
existenţa a trei categorii boiereşti: boierii dregători, fii acestora, adică neamurile, şi o a
treia categoric, adică mazilii. înainte de data emiterii acestui hrisov scutirile dc dajdia
Vistieriei pentru boierii mari erau valabile numai pe timpul obţinerii unei dregătorii . în
momentul eliberării din funcţie, boierii plăteau dajdia “ca nişte boeri mazili”. Am
amintit mai sus că neamurile au fost scutite în totalitate dc dajda mazilcască. în ceea ce-i
priveşte pe mazili, aceştia “carii nu se cuprind într-acest privilcghium, adică cci ce n-au
avut drcgătoric, până la trete logofăt, nici ci nici părinţii lor, nu s-au iertat de dajde
(subl.ns. - D.D.), ce au rămas să dea la Vistcric după obicciu”. Deaoarccc între mazili
intraseră şi “unii din cei mai de jos”, adică din categorii socio-fiscale inferioare, domnul
a hotărât ca respectivii să fie trccuţi la altă breaslă, pentru ca nimeni “din cei proşti şi
mai de jos să nu mai cuteze în nici-un chip a se mai vârî, să se numere în ceata
mazilcască”. între mazili nu puteau fi admişi decât cci “de neam de boieri”46.
Mazilii au continuat să plătească dajdic şi după această măsură a lui Constantin
Mavrocordat, aşa cum s-a întâmplat în timpul celei de-a doua domnii a lui Grigore al IIlea Ghica, când domnul “au scos dăjdi pe boieri mazili, şi pe popi, şi pe mănăstiri, şi-au
ruptu testamentul ce făcuseră Constantin Vodă cu blăstăm”47. în schimb, se oferă scutiri
individuale pentru mazili, cum este cazul cu familia lui Polihromi, fost uşier şi carc
murise la Vozia (Occakov). Domnul îi scuteşte casa “de toate dările şi angheriile,
oricâte ar cşi pre alţi mazâli”. De asemenea, se acordă scutiri şi pentru 30 dc vite şi şase
cai şi iepe de văcărit, şase pogoane de vie de pogonărit şi vădrărit, o sută dc oi dc
gorştină. în acelaşi sens, domnul îi scutea trei oameni, fără bani (bir) în Vistierie, de
sferturi, chile, ialoviţe, conace, podvezi, clăci domneşti, lemn domnesc etc.48 Scutiri
asemănătoare erau acordate şi lui State Grecul, fost paie domnesc49.
Acceptarea în rândurile mazililor sc făcea la cerere şi cu aprobarea domnului,
pc baza unor dovezi ccrtc prin care cel în cauză demonstra că arc ascendenţă
mazilească, după o cercetare făcută de marii boieri, de obicei ispravnici de ţinut. Erau
necesare rapoarte favorabile, pc baza cărora domnul aproba ca respectivii să fie aşezaţi

"cu dajdea în catastihul Visteriei la rânduiala mazililor”. Ei primeau o “carte” drept
dovadă50. Cercetarea celor care solicitau intrarea în rândurile mazililor implica o
proccdură sinuoasă şi îndelungată. Domnul trimitea cererea solicitanţilor la ispravnici,
carc aveau datoria să cerceteze dacă “starea niamului lor [...] este dc mazil sau dc rupt”
şi dacă tatăl sau moşul lor au fost “mazili vechi sau rupt”, “cu ce nume au purtat dăjdii
In tablilc Visteriei” şi dacă nu au fost impuşi la bir cu “locuitorii ţării bimici”.
Ispravnicii trimiteau apoi dovezile anchetei la domnie, specificând “şi cât pot (mazilii,
n.ns. - D.D.) să dea la o dajdie”51. Se cunosc cazuri în carc soliciatnţii erau trimişi
pentru clarificarea situaţiei lor la marele vistiernic. După investigarea făcută dc acesta,
dacă sc dovedea că cel care înaintase ccrerea sa “dreptu ficior dc mazil, şi fără amestec
dc bir”, se dispunea trecerea în rândurile mazililor, uneori fixându-sc şi suma pc care o
avea de plătit5 .
între mazili existau diferenţieri în ccea cc priveşte poziţia lor socială şi fiscală.
In a doua domnie, Constantin Mavrocordat a hotărât ca boierii mazili “cari n-au încăput
Ia boiarii şi la isprăvnicii ş-au fost cu boerii vel sau ficiori de boeri vel, pe aceia i-au
rânduit să-i puie pe rând pe toţi la slujbe, Şi li-au rădicat dăjdiile să nu dea nemica, nici
iei. nici feciorii lor”53. în afară dc aceştia, mai exista o catcgoric de mazili şi în acest
sens Neculce scria: “Iară pe alţii mazili, carii au fost mai de gios, dajdii uşoare, să dea
•
• ii5 4
cineş după putinţa sa, puţm .
Ni s-a păstrat un act dc Ia Grigore al 111-lea Ghica prin care se încerca
clarificarea situaţiei acelora, constituind, în fapt, un adevărat “regulament” al
mazililor55. Ca urmare a cererii formulate de mazili, domnul a dispus ca ispravnicii să
nu aibă voie a trimite vreun mazil la vreo “poruncă" fără carte domnească. Ispravnicilor
nu Ii sc permitea să-i bată pe mazili: în caz că vreunul greşea avea să fie trimis la Divan,
cu vina arătată în scris, pentru a primi “mustrarea cuvenită”56. Se mai statua în
“regulament” ca cisle să nu sc facă între mazili, aceştia având a-şi plăti dajdiilc
individual, în caz contrar fiind trecuţi la dajdic cu ruptaşii, carc se cisluiau. Situaţia
privilegiată a mazililor reiese şi din modul cum se percepea dajdia lor. Ispravnicul nu
avea pcrmisunca de a trimite călăraşi sau panţiri pentru a strânge banii, ci trebuia să
expedieze izvodul domnesc de la Vistierie şi să-i strângă pe mazili pc ocoale. Aceştia
singuri hotărau care dintre ei va strânge banii dajdici l o r 7. Sc reglementa şi situaţia
ruptaşilor care ar fi urmat să intre în rândurile mazililor cu motivul că sunt descendenţi
ai acestora. Nu puteau intra doar cu mărturia ispravnicului. Era nevoie şi de declaraţiile

43N.Muste, op.cit., p.73; Cronica Ghiculeftilor, p.257-259; Cronica anonimă, p. 124; Ion Ncculce,
op.cit., p.697.
44Cronica Ghiculeftilor, p.353; Ion Neculce, op.cit., p.736-737.
Ion Ncculce menţiona că Grigore al II-lea Ghica scutise, Ia un moment dat, mănăstirile şi
mazilii de dajdie, dar marele visticrnic Sturdza în ispisoc nu a înscris decât jumătate dintre
mazili, ccalaltă jumătate fiind trecută "la ţărănie”, ccca cc l-a determinat pc domn să rupă actul.
Atitudinea lui Sturdza era explicată dc Neculce prin dorinţa dc “a Ie cuprinde moşiile şi ocinile
(mazililor, n.n. - D.D.) şi a pune nume rău domnului" (Ion Neculce, op.cit., p.727).
46Ghcorghe I.Brătianu, op.cit., p.43.
47Ion Neculce, op.cit., p.756. Probabil că Ncculce confunda scutirea do dajdic cătrc Vistierie,
acordată de Constantin Mavrocordat boierilor dregători şi fiilor acestora, ca aplicându-se
întregii boierimi, deci şi mazililor. Altfel nu sc poate explica această afirmaţie a cronicarului.
A*Cortdica, voi.III, p.211 (12 septembrie 1737).
49Ibidem, p. 161 (2 aprilie 1741).
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50Const.Solomon, C.A.Stoidc, Documente tecucene, vol.lll, Bflrlad, 1941, p.74: Aurel V.Sava,
Documente privitoare Ia târgul f i [inului Orheiului, Bucureşti, 1944, p.337; Miron Costin, anul
I, nr.3, 1913, p.40; Gh.Ghibăncscu, op.cit., vol.XVII, p.126.
51Ioan Ncculce. Buletinul..., fasc.II, 1922, p.309.
52T.Codrcscu, op.cit., vol.XIV, p.237.
53Ion Neculce, op.cit., 849. Ori Neculce nu a înţeles prea bine sensul hrisovului din martie 1734
emis dc Constantin Mavrocordat, ori situaţia marilor boieri carc nu mai deţineau funcţii sau a
fiilor acestora era ambiguă; \ -zi ş' ’oan Canta, op.cit., p. 156.
54Ibidem.
55A fost publicat de T.Codrcscu, în Uricariul, vol.XV, p.316-320. cu data de 5 iunie'1777.
S(’lbidem, p.316-317.
57Ibidem, p.318-319.
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mazililor ţinutului, care semnau actul întocmit cu această ocazie. Următoarea procedură
care sc cerca îndeplinită era cercetarea de către marele vistiernic, la solicitarea căruia
domnitorul dispunea aşezarea în “tabla Vistieriei”58. Mazilii primeau, prin acelaşi
regulament, dreptul de a avea câte un argat tocmit cu bani pentru casa lor, dar “nu din
fruntaşi, ce din cci mai de jos, plătindu-şi birul”. însă puteau fi solicitaţi la “angăriele cc
vor fi la ţinut”. Aveau să fie impuşi doar în caz de necesitate ("poroncă marc”)
După un sfert de veac, Alexandru Moruzi intervenea, la rândul său, pentru
îmbunătăţirea stării mazililor60, întrucât situaţia sc deteriorase din punct dc vedere
fiscal. Privilegiile primite de la domnii “din vechiu” nu le mai sunt respectate de la o
vreme. Astfel încât ispravnicii “îi au mai rău dccât pc panţiri”, rânduindu-i “la orice
trebuinţă”. Drept umare, domnul dispunea ca mazilii să nu mai fie solicitaţi la vreo
slujbă, ci doar în cazul în care sc vor trimite porunci prin cărţi domneşti sau ale
Vistieriei. A fost menţinută şi prevederea ca mazilii să nu sc cisluiască. Mazilul carc ar
fi cerut cislă cu ccilalţi mazili urma să fie scos din “tabla mazililor şi să deie la bir cu
ţara, ca să sc cisluiască, şi niciodată să nu mai fie pusu la orânduiala mazililor”. Este o
diferenţă în comparaţie cu hrisovul din 5 iunie 1777, de la Grigore al III-Iea Ghica. în
timp ce acolo sc stabilea că mazilii puteau să se cisluiască cu ruptaşii, deci “cădeau"
doar cu o treaptă, în hrisovul din 20 martie 1803 ei erau trecuţi. în caz de cerere pentru
cisluirc, direct “la bir cu ţara”, deci cu ţăranii. Se întărea prevederea conform căreia în
rândurile mazililor nu puteau intra dccât “drepţi feciori dc mazâli şi ruptaşi”, cu
aducerea unor martori. Dacă mărturia era falsă atât solicitantul cât şi martorii erau
amendaţi cu 150 dc Ici fiecare, bani care intrau în cutia milelor. Spre deosebire de
situaţia anterioară, când dajdia mazililor era strânsă dc aleşii acestora, încasarea avea să
fie făcută de către ispravnici, modificare determinată dc disfuncţionaiităţile care sc
iveau61. Apare şi o menţiune pc carc o considerăm legată de ncccsitata statutului de a-i
şti pe contribuabili într-un loc, pe cât posibil, bine determinat geografic. Se prevedea că
fiecare mazil “la cc ţinut va fi ci şiderea acolo să fie legat şi cu dajdea la tabla ţinutului".
Mutarea vreunui mazil de Ia un ţinut la altul nu se putea face decât cu înştiinţarea
marelui vistiernic. în caz contrar, cel din urmă avea pouncă să-l şteragă din rândul
mazililor şi să-l dea la “bir cu ţara”62.
Ca şi în cazul altor locuitori bătrâni, mazilii care atingeau vârste înaintate
beneficiau dc scutiri, totale sau parţiale. Un act din 4 noiembrie 1759 prevedea ca fraţii
Ncculai şi Constantin Holban, mazili, pentru că erau bătrâni, să fie scutiţi de dajdie,
plătind, totuşi, desetina de stupi boiereşte63.
Mazililor li se cerca uneori să îndeplinească anumite porunci domneşti, cum o
dovedesc şi hrisoavele de scutire sau de aşezare acordate lor. în asemenea situaţii, ei se
aflau sub comanda căpitanilor de mazili. Când era nevoie de serviciul lor, ca, de
exemplu, la strângerea şi transportul zăhărelelor (proviziilor), domnul le scria să meargă

la ispravnici şi să-şi îndeplinească slujba64. Căpitanii de mazili beneficiau de scutiri de
dări şi de alte obligaţii fiscale, cum o dovedeşte cartea de scutire acordată dc Alexandru
Callimachi lui Vasâli Bacanu, fost căpitan de mazili în ţinutul Orhei. Domnul îl scutea
dc “toate dările şi anghcriile”, de toate slujbele ţinutului. în plus, i se scutcau 150 de
stupi sau porci de desetină, 150 dc vedre dc vin din viile sale dc vădrărit, precum şi trei
oameni de peste hotar, pentru necesităţile sale65.
Mazilii şi ruptaşii apar menţionaţi împreună în catastifele de venituri la dajdia
Vistieriei. Pe lunile noiembrie şi decembrie 1756 la ţinutul Cernăuţi au fost încasaţi 122
Ici noi din suma de 157 lei şi 69 bani noi ai dajdiei mazililor şi ruptaşilor66. Spre
sfârşitul secolului al XVIII-lca, mazilii ncscutiţi dădeau la trei luni două dajdii la o lună
şi jumătate. Pe luna noiembrie 1786 mazilii şi ruptaşii sunt trecuţi cu dajdiile lor
împreună. “Fiecare dintre ele produce cu câţiva bani mai mult decât 3268 Ici”67.
Dajdiile mazililor şi ruptaşilor dintre 15 mai şi 15 august, socotitc ca a doua şi a treia, ne
arată o mare diferenţă între ele. Prima era dc 3449 lei şi 98 bani, iar a doua de numai
435 lei şi 27 bani68. Este posibil ca această diferenţă, dc mai bine de 3000 dc Ici, să se fi
datorat unor scutiri pe care le vor fi obţinut mazilii şi ruptaşii sau probabilităţii ca cea
mai marc parte a dajdiei mazililor şi ruptaşilor, dintre 1 iulie şi 15 august 1795, să sc fi
încasat la ajutorinţa de vară din august, unde suma totală era dc 8585 lei şi 117 bani69.
La ajutorinţa de iarnă, din decembrie 1795, mazilii erau trecuţi cu 5873 lei şi 30 bani™.
Din 1796, dajdia mazililor apare separat dc cea a ruptaşilor. Prin comparaţie, cca a
mazililor era mai mare dccât a ruptaşilor71 şi aşa va rămâne şi în anii următori7 .
Mazilii au fost, în perioada fanariotă, prima categoric fiscală carc beneficia de
scutiri, dacă nu luăm în consideraţie dregătorii şi neamurile. în condicile întocmite dc
Vistierie, pentru a avea o situaţie clară a stării demo-fiscalc a ţării, mazilii sunt trecuţi în
primul rând al celor cu un statut special73. Datorită încercărilor făcute de cei din stările
inferioare mazililor de a intra în rândurile lor, în ideea de a beneficia de scutiri la care le
erau acordate, domnia a luat măsuri pentru a împiedica acest lucru.

Ibidem.

58

59Ibidem, p.319-320.
^Hrisovul a fost publicat de T.Codrcscu, în Uricariul, voi.IV, p.79-87, fiind emis la Iaşi, cu data
de 20 martie 1803. EI se repetă în acelaşi volum , Ia p. 145-153, probabil datorită unei neatenţii.
61Ibidem.
62Ibidem.
63N. Iorga. Documentele fam iliei Callimachi, vol.I, p.427.
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64Ibidem, p.475.
65Aurel V.Sava, Documentele Orheiului, p.343-344.
66Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente. 1393-1849, lucrarc întocmită de
Vasile Gh.Miron, Mihai Ştefan Ccauşu, Gavril Irimcscu, Sevastiţa lrimescu, Bucureşti, 1983,
p.311.
67N.Iorga, Documente şi cercetări asupra istoriei financiare şi economice a Principatelor
Române, în Economia Naţională, anul XXIV, n r.9 ,1900, p.365.
68Ibidem, p.638.
69Ibidem, p.639.
70Din totalul sumei dc 345.483 Ici şi 12 bani, carc se strângeau din toată ţara şi dc la toate
categoriile fiscale, pentru Iun' î dec .•mbrie, ianuarie şi februarie (ibidem).
71Ibidem, p.641-642.
12Ibidem, p.644-650.
73Vezi C ondicaU uzilorpe 1803, în T.Codrcscu. op.cit., voi.VII, p.241-377 (partea I) şi voi.VIII,
p.241-368 (partea a Il-a); Comcliu Istrati, Condica Vistieriei Moldovei din anul 1816, Institutul
de Istorie şi Arheologie “A.D.Xenopol", Supliment I, laşi, 1979.
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4. Ruptaşii
Accştia au constituit o categoric fiscală distinctă, plătindu-şi dările după starcn
materială şi după o înţelegere încheiată cu Vistieria. Cei încadraţi în rândurile lor erau,
mai întâi, oameni străini74, neamestecaţi la bir cu locuitorii ţării, dar care îndeplineau un
serviciu pc lângă vreo instituţie75. în categoria ruptaşilor intrau şi urmaşii acestora; ca şi
la mazili, se constată moştenirea poziţiei social-fiscale. Cei în cauză, pentru a-şi menţine
situaţia, erau nevoiţi să solicite confirmarea domnească. Ca şi în cazul mazililor, sc
făcea o cercetare prealabilă, cu dovezi clare că sunt “neam de ruptaşi”. Odată
demonstrată respectiva stare, urma aşezarea cu dajdia în catastiful Vistieriei la
“rânduiala ruptaşilor”. Pentru a fi “cunoscut ca ruptaş” se acorda o carte domnească76.
Prin hrisovul din 20 martie 1803, Alexandru Moruzi dispunea ca în rândurile
ruptaşilor să poată intra şi feciorii de protopopi şi preoţi. Cercetarea şi aşezarea lor sc
făcea la fel ca la mazili77. Era interzisă trecerea fiilor dc diaconi între ruptaşi, aceşti.)
plătind “bir cu ţara”78.
Spre deosebire de mazili, ruptaşii se cisluiau între ci, potrivit hrisovului din 15
iunie 177779. Strângerea dajdiilor datorate de mazilii şi ruptaşii dintr-un ţinut se putea
realiza chiar de către un ruptaş. La 16 decembrie 1757, Scarlat Ghica scria ispravnicului
dc Roman că Ştefan Vârlan, ruptaş din acel ţinut, participând la încasarea dajdiilor
mazililor şi ruptaşilor, precum şi a dajdiei preoţilor pentru şcoli, în ţinutul mai sus
amintit, “au mâncat 82 lei şi 95 bani şi au fugit”. în consecinţă, domnul a poruncit ca să
i se vândă bunurile pentru a se recupera banii Vistieriei80.
S-a statornicit însă ca dajdia ruptaşilor să fie strânsă de către ispravnicii
ţinuturilor cu “oameni ocoiaşi”, potrivit hrisoavelor din 5 iunie 177781 şi din 20 martie
180382.
Am amintit mai sus că ruptaşii erau trecuţi la dajdie împreună cu mazilii. în
catastiful Vistieriei din 1786, la data de 30 noiembrie, la dajdiile a treia şi a patra ale
mazililor şi ruptaşilor, sunt trecuţi câte 3268 lei pentru fiecare dajdie81. în prima samă a
lui Alexandru Callimachi (1795) sunt trecute două dajdii, de la 15 mai la 30 iunie şi de
la 1 iulie la 15 august, care sunt socotite ca fiind a doua şi a treia, de 3449 lei şi 98 bani
şi, respectiv, 435 lei şi 27 bani84. în a doua samă a aceluiaşi domn, se menţionează două

jumătăţi de dajdie a mazililor şi ruptaşilor scoase la ajutorinţa de vară, în luna august, în
valoare de 8585 lei şi 117 bani. Apare înscrisă şi dajdia a patra a aceloraşi pentru
intervalul 15 august - 30 septembrie, în valoare de 3431 Ici şi 83 de bani85. în a treia
»nmă a aceluiaşi domn, tot pentru 1795, dajdia a cincea a mazililor şi ruptaşilor sc
Împarte astfel: 1983 lei şi 17 bani, mazilii, iar 1445 lei şi 23 de bani, ruptaşii. Apare
menţionat şi “cifcrtul lui Svcati Dimitrie a ruptelor Vistieriei şi a ncguţitorilor”, care
vuprindea suma de 832 lei şi 90 bani86. în aceeaşi samă, dar la dajdia a şasea, mazilii
nint trecuţi cu 1975 lei şi 93 bani, iar ruptaşii sunt trecuţi cu 4283 lei şi 52 bani87, în
timp cc “ruptele Visteriei” cu 3543 lei şi 15 bani88. în sama a cincea, pe lângă ruptaşii
cu o dajdie de 1423 lei şi 48 bani, de Ia 1 aprilie la 15 mai, sunt trecute şi “ruptele
1’.'imării" cu 7175 lei şi 90 bani, plus 552 lei şi 50 bani “alte rupte streini”89.
Săniile Vistieriei, publicate dc N.Iorga, ne oferă informaţii preţioase despre
valoarea dajdiei ruptaşilor, putându-sc aprecia importanţa acestei categorii fiscale şi
după contribuţia pc carc o vărsau Vistieriei. Din analiza accstor sămi reiese că existau
trei categorii de rupte: ruptaşii propriu-zişi, “ruptele Vistieriei" şi “ruptele Cămării’’90. O
categoric imprecis delimitată se ascunde sub eticheta “alte rupte străini”.
Ruptaşii apar trecuţi în condicile întocmite de Vistierie91 imediat după mazili,
tiind urmaţi de “ruptele Vistieriei”, ceea cc reliefează şi poziţia lor fiscală în societatea
moldovenească a timpului.

74Din tezaurul documentar sucevean, p.400.
75N.Grigoraş, Privilegii fiscale fn Moldova (1741-1821), I, în AllA, Iaşi, tom.XIV, 1977, p.47.
76T.Codrescu, op.cit., vol.XIV, p.233. Documcnt din 23 decembrie 1812, acordat de Scarlat
Callimachi lui Lascarachi Tofan din ţinutul Tutova; vezi şi N.Iorga, Documentele familiei
Callimachi, vol.I, p.489, document din 5 decembrie 1812, un act tipărit, aplicabil oricărui
ruptaş.
77T.Codrescu,

210

85Ibidem, p.639.
Ibidem.
87Ibidem. 640.
88Ibidem.
89ibidem, p.641.
86

op.cit., voi.IV, p.83.
™Ibidem.
79Ibidem, vol.XV, p.317-318.
“ "T.Codrescu", anul II, 1933/1934, nr.8, p.l 19.
8IT.Codrescu, op.cit., vol.XV, p.317-318.
*2Ibidem, vol.IV, p.84.
83
N.Iorga, Documente şi cercetări asupra istoriei
Române, în loc.cit., anul XXIV, nr.9, p.635.
MIbidem, p.638.

5. Slujitorii
Atât slujitorilor militari cât şi cclor civili - rareori plăţi - domnia le acorda
scutiri fiscale în schimbul slujbei prestate.
Scriind despre aga şi atribuţiile sale, Dimitrie Cantcmir preciza că, între altele,
“comandă pe seimenii de scuteală care în schimbul scutirii de bir fac serviciul militar
fără plată” . Domnul cărturar menţiona şi “ceata vânătorilor Moldovei"", care ocupau în
"jurul târgului Piatra un sat dc vreo sută de curţi” şi care erau “liberi de dări”. Datoria
lor era, în timp de pace, să aducă animale la curtca domnului, vii sau ucise93. Grigore al
Il-lca Ghica a înfiinţat, în prima sa domnie, două steaguri de vânători şi puşcaşi, fiecare
cu câte 55 de oameni, bine echipaţi şi înarmaţi. în timpul domniei sale, nu au fost
impuşi la bir. După mutarea domnului amintit în Ţara Românească, li s-au neso ii
scutirile, încât “cu tot felul de biruri fost-au stropşiţi şi călcaţi de obşte”. Revenind în
Moldova, domnul menţionat mai sus îi scuteşte dc sferturi, hârtii, fumărit, satarale,

financiare şi economice a Principatelor

^D in compararea sumelor pc c. -c le ărsau la Vistierie cele trei categorii dc rupte, reiese că suma
cea mai mare era dată dc
.piv Jăiuării" şi dc “ruptele Vistieriei" şi abia apoi dc ruptaşii
propriu-zişi.
91 Condica Liuzilorpe 1803, în loc.cit.'. Condica Vistierie Moldovei din anul 1816. ed.cit.
92Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, p.205.
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ilişuri, ialoviţe, carc sau căruţe de podvezi, cai de olac etc. Li se scutea şi câte un cal dc
văcărit. Fraţii şi copii lor holtei erau, la rândul lor, scutiţi94.
Tot Grigore al II-lea Ghica se ocupase şi de joimirii roşii, de la “steagul cci
mare agesc", care aveau un efectiv dc 120 de oameni. Aceştia erau scutiţi de toate
birurile. După transferarea domnului pe tronul de la Bucureşti, s-a petrecut cu joimirii
roşii acelaşi lucru ca şi cu vânătorii şi puşcaşii. în cea dc-a doua domnie, Grigore al IIlea Ghica le-a acordat scutiri identice cu ale vânătorilor şi puşcaşilor95.
Scutiri au fost acordate şi pan/irilor de la Comăneşti şi Dărmăneşti, care erau
străjeri ai graniţei cu Transilvania. Prin mai multe acte96 ci au fost scutiţi de vamfl
pentru scumpie, precum şi de pârcălăbie, dacă erau din ţară. Pentru scumpia din
Transilvania plăteau pârcălăbie şi vamă97. Vitele pe care le vindeau dincolo de munţi
erau scutite de vamă9*. Se poruncea pârcălabilor de la Bacău să nu le pretindă podvezi,
cai de olac sau “alte bcilicuri”, ci având de făcut “paza poticilor”99. Nimeni nu avea
permisiunea de a-i judeca, de a-i globi sau “să intre cu vreun fel de angărie în satul
lor’*'00.
Pentru paza marginii la Soroca, la 18 aprilie 1727, Grigore al II-lea Ghica
acorda carte lui Ciruş jitarul, pentru “a strânge oameni străini din ţara leşească şi din
ţara turcească şi dintr-alte părţi de loc”, şi chiar dintre moldovenii înstrăinaţi, dacă ar fi
venit să se aşeze în siliştea de la Mălcăuţi, în ţinutul Soroca. Aveau să Fie slujitori, sub
ascultarea marelui căpitan de Soroca, pentru paza hotarului. Erau aşezaţi “cu rupta pi
uşor şi pi putinţa lor”, iar gorştina de oi urmau să o dea boiereşte, adică un leu dc 10
“bucate”. Boierii şi slujitorii nu-i puteau impune la nimic101.
Printr-un act din 1720, căpitanul Ioniţă de la Coiceni era împuternicit de către
Mihai Racoviţă cu “paza câmpului pentru oamenii răi, ca şi alţi căpitani” din alte locuri
ale Moldovei. Pentru aceasta, era liber să strângă oameni străini “din ţara leşească şi din
ţara unguriască, şi dintr-altc părţi dc loc”, oameni “buni dc oaste, fără cislă”. Toţi care sar fi înscris în acest steag deveneau slujitori înarmaţi pentru “paza câmpului” la Coiceni.
în schimb, erau scutiţi “dc toate dările şi angăriile”, întocmai ca şi slujitorii102.
Călăraşii de Ţarigrad (cei care duceau şi aduceau corespondenţa de la
Constantinopol), care, potrivit lui Dimitrie Cantemir, erau în număr de 50, comandanţi
dc un vătaf, pentru serviciul lor erau scutiţi de dări, primind şi 20 de imperiali din
Vistierie103. Acelaşi lucru îl fâceau şi călăraşii de Gala/i, însă ei nu obţineau dccât 10

94Condica, voi.III, p.205 (15 februarie 1736).
95Ibidem, p.205-207 (15 februarie 1736).
^Documentele au fost publicate în Condica, vol.III, p.8-12 şi sunt din 9 octombrie şi 29
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;nipcrialil(M. Şi mai târziu, în plină epocă fanariotă, călăraşii dc Ţarigrad erau scutiţi “de
Mate dările şi angăriile”, dc cai de olac, podvezi şi cai împărăteşti. Li sc acordau şi unul
*.m doi oameni străini pentru serviciul lor, dar lâră amcstcc dc bir cu vreun sat, scutiţi
dc toate “dările şi angăriile”. Accşti oameni străini căpătau şi un pitac în carc Ii sc
iuscriau “numele şi chipul”, pentru a fi recunoscuţi °5. Era o veritabilă carte de
Identitate.
Un statut privilegiat aveau şi călăraşii de menzil de la Podul Bârâiacului, pe
. irc Mihai Racoviţă îi scutea, la 4 ianuarie 1727 (?), dc plocon hătmăncsc106. Constantin
Mavrocordat reamintea, la 18 martie 1734, că aceşti călăraşi ţineau mcnzilul cu caii lor
■
; i cu toate cheltuielile, dar erau supuşi şi la alte bcilicuri. Aceasta în pofida scutirilor
obţinute de la Nicolae Mavrocordat şi de la Mihai Racoviţă. Domnul intervenea în
favoarea lor, scutindu-i de plocoane sau alte slujbe către hatmanul lor: de vulpit, fân,
lemne, orz. Nu li se putea da vin hătmăncsc şi nici nu erau obligaţi să presteze clăci
hătmăneşti. Birul rămânea “după testamentul dinainte". între ci se puteau stabili şi alţi
oameni străini, “fâră bani dc datorie”, carc aveau să fie “în mila cea făgăduită” 10'.
Pe lângă călăraşii menţionaţi mai sus, au mai fost acordatc scutiri şi pentru
"mblătorii de Cernăuţi". Acestora, în număr de 28, Grigore al II-lea Ghica le acorda, la
17 februarie 1741, scutiri dc toate birurile, dc sferturi şi de hârtii. Pentru recunoaştere li
s-au înmânat "pecetluituri roşii pe feţele lor”. De asemenea, la desetină, pentru 50 de
stupi erau impuşi boiereşte, iar la văcărit, când s-ar fi întâmplat, li se scuteau câte un cal
şi două vite la fiecare10*.
Şi aprozii (le divan au avut privilegii acordate de domni. Breasla lor era
evidenţiată de Grigore al II-lea Ghica, Ia 25 aprilie 1740, ca fiind “mai de cinste între
alte bresle şi slugi ale curţii domneşti”, dar dccăzusc în ultimul timp. Dc accca, domnul
stabileşte să fie până la 30 dc aprozi de divan, înregistraţi, contribuind cu câte trei
galbeni de om pe an, în două sferturi: jumătate la Sfântul Gheorghe şi jumătate la
Sfântul Dumitru. Nu mai dădeau nimic altceva, doar feciorii lor plătind “la hârtii numai
1 ughi”. Erau scutiţi de cai de olac, podvezi, conace, chile, ialoviţe sau alte
“angherii” 109. Foştii vătafi sau ispravnici dc aprozi, carc slujiseră la curte, erau scutiţi, la
ccrcre, de toate dările Vistieriei, precum şi dc toate “dările şi angheriile”. Dregătorii
ţinuturilor nu-i puteau obliga să îndeplinească alte sarcini în afara celor indicate dc
domn. Erau scutiţi dc desetină, gorştină şi vădrărit. Aveau dreptul la oameni străini
pentru serviciul casei lor, scutiţi de birul Vistieriei şi dc “alte dări şi havalele” 110.
Vornicilor de poartă li se acordau scutiri de bir, de desetină şi dc gorştină,
pentru un număr fix dc “bucate”. Primeau şi dreptul dc a avea un om străin dc slujbă, cu
scutiri fiscale în totalitate. însă, pentru acestea, trebuiau să fie conştiincioşi în

decembrie 1729, din 10 iunie 1735, din 5 noiembrie 1737 şi 21 mai 1741.

97Ibidem, p.9-11.
98Ibidem, p .ll.
99Ibidem, p.9.
m Ibidem, p.110 .
l0lGh.Ghibănescu, Surele şi izvoade, vol.XI, p.60-61.
l02T.Codrescu, op.cit., volV., p.256-257; Catalogul documentelor moldoveneşti, vol.V., 17011720, p.472.
l03Dimitrie Cantemir, op.cit., p.221.
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mCondica, v o i.111. p . 188 -1 8 9 .
101Ibidem, p .7 -8 ; A .V .S a v a , Documentele Orheiului, p .2 0 2 -2 0 5 .
mCondica, v o l.III, p . l 1 2 -1 1 3 .
109Ibidem, p . l 3 3 -1 3 4 .
mMiron Costin, a n u l I, 1 9 1 3 , n r.5 , p .7 4 -7 5 .

105T .C o d r c s c u ,
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îndeplinirea atribuţiilor ce le reveneau. Omului de slujbă, recunoscut ca străin de către
ispravnic, Vistieria îi dădea un semn al identităţii lui, o “pecete roşie pc faţă” 1".
Un grup de slujitori aparte era cel al postelnicilor, menţionaţi destul de frecvent
în documente şi cu privilegii deosebite. îndeplineau funcţii administrative, dc aceea
ispravnicii aveau dispoziţie să nu-i rânduiască la slujbe decât cu poruncă domnească112.
Li sc acordau scutiri dc toate dajdiile Vistieriei, precum şi de “toate alte dări şi angării
oricâte ar fi pc alte stări”113. Scutirile erau menţinute, de regulă, şi de domnii următori,
dar era necesară cererea celor în cauză114. Atât cererea cât şi dovezile prezentate conform cărora avuseseră scutiri dc dajdii - erau atent cercctate, după carc avea loc
confirmarea situaţiei anterioare. Uneori postelnicilor li sc acordau şi oameni străini
pentru slujba casei lor. Spre exemplu, Teodor Borş, din ţinutul Vaslui, primea, la 8
august 1803, trei oameni străini, care, după cc erau “adeveriţi”, aveau să obţină scutiri
de birul Vistieriei şi dc alte dări şi havalclc115.
Breasla uşăreilor a avut, de asemenea, un statut fiscal privilegiat. Prin cartea
domnească din 23 iulie 1735, erau scutiţi dc sferturi şi dc toate “dările şi angheriile”.
Singura obligaţie era plata unui galben la vremea hârtiilor. Primeau pcccţi roşii pe feţele
lor în vederea recunoaşterii116. La 12 noiembrie 1740, Grigore al II-lea Ghica Ic aşeza
birul la doi ughi de om pe an, unul plătit la Sfanţul Dumitni şi unul la Sfanţul
Gheorghe117.
Foştii căpitani au obţinut scutiri şi reduceri dc dări, în unele cazuri la ccrcrea
lor, alteori din iniţiativa domnilor. Marele căpitan dc Ropcea, Constantin Marcş, care
locuia în satul Vlădeni, ţinutul Suceava, îi semnala Iui Mihail Şuţu, la 3 decembrie
1793, că fusese în slujba domniei şi întemeiase în satul său un târg cu oameni de peste
hotar, în 1792. Domnul poruncea dregătorilor să nu-1 rânduiască la vreo slujbă. I se
scuteau o sută dc stupi şi porci dc desetină, dar nu ale străinilor, ci ale sale, în caz
contrar anulându-i-sc scutirea. în afară de acestea, mai primea dreptul de a aduce şase
oameni de peste hotar, pentru slujba sa, scutiţi de dări118. Pentru serviciile prestate,
căpitanii puteau avansa în categoria mazililor. Este revelator în accst sens cazul lui Ion
Giuşcă, carc, în timpul sosirii lui “Mihai Fennaşal” (Fcldmarcşalul Munich), l-a găzduit
pe Grigore al II-lea Ghica în satul său, Găneştii, din ţinutul Covurlui. Drept răsplată, la
21 octombrie 1740, domnul “l-au pus mazil şi în rând cu mazilii”. Mai mult, era scutit
de orice fel de dajdic, inclusiv mazilească119. Privilegiul a fost reînnoit de Matei Ghica,

la 6 august 1753120, iar Grigore al II-lea Ghica îl reconfirma pentru fiul lui Ion Giuşcă,
Lupul, la 23 martie 1775121.
Sc poate afirma, pc baze documentare, că numărul slujitorilor, militari şi civili,
în perioada 1711-1821, nu a fost prea mare122, iar scutirile acordate nu afectau Vistieria
într-o măsură deosebită123. Există câteva recensăminte din care se poate observa că cei
mai mulţi dintre slujitori erau civili şi nu militari124.

m Gh.Ghibănescu, op.cit., vol.XI, p. 134-135 (30 ianuarie 1760).
112Ioan Antonovici, Documente bărlădene, voi.IV, Bârlad, 1924, p.213.
Ibidem, p.214-215.
114Ibidem, p.244.
nsMiron Costin, anul I, 1939, nr.5, p.74-75.
u6Condica, vol.ffl, p.173-174.
117Ibidem, p.173.
118
‘T.Codrescu”, anul I, nr.2, p.21-22. Scutiri asemănătoare a primit şi căpitanul Oprc(a) de la
ţinutul Soroca, la 4 aprilie 1796 (N. Iorga, Documentelefamiliei Callimachi, vol.I, p.473).
11 T.Codrescu, op.cit., vol.II, p.28.

Les privilfcges fiscaux d an s la M oldavie de l ’ăp oque fa n a rio te
Les institutions des immunit^s et des privil&ges fiscaux, judiciaires,
commerciaux et administratifs ont caractdris^ la pdriodc mddidvale. Les privileges
fiscaux figuraient parmi, les pnJrogatives du prince rdgnant et ce n’dtait que Iui qui
pouvait les conterer ou confirmer. Par cela, ii renonţait, intdgralement ou partiellement,
â ses propres revenus. On remettait au bdndficiaire un document-privilâge ou l’on faisait
inscrire les impots et les prestations envers le prince ou envers l’Etat, auxquels les
demiers renonţaient en faveur du premier. A la fin de l’acte, Ie prince disposait ă tout
les hauts dignitaires dc l’administration d ’Etat, centrale ou locale, de ne pas crder des
problSmes et de ne pas imposer le bdn^ficiaire - si les exemptions d ’imp6t £taient
totales- ou de n’intervenir que dans les limites fixt5es par le document.
Dans les annSes 1711-1821, c’dtaient premiârement les boiards de premier rang
(l’dlite politique du pays), les “neamuri”, les "mazili”, les serviteurs militaires et civiles,
le clerc supdrieur, les institutions religieuses (le Palais mdtropolitain, les Evâchds, les
monastâres), les quelques professeurs des £coles qui existaient alors en Moldavie, les
travailleurs permanents des Salines, certains commcrţants moldavcs et «Strangers, les
habitants de certaines rdgions- les soi-disant “rdpubliques paysannes” dont parlait
Dimitrie Cantemir - et les “slobozi” qui se sont rejouit des privileges f£odaux. On a
accordd des exempts mSme aux paysans ddpendants et aux esclaves tziganes, par
l’entremise de leur maîtres.
Quant aux grands boiards et aux hauts dignitaires, ils n’ont <St6 que
exceptionncllement ddlerminds â supporter certaines obligations â caractere fiscal, mais

noIbidem, vol.X, p.120-121.
'2lloan Neculce. Buletinul..., fasc.1V, 1924, p.189.
122Ecaterina Ncgruţi-Munteanu, Numărul slujitorilor din Moldova în informa/iile statistice de la
sfârşitul secolului al XVlll-lea şi primele decenii ale sec. al XIX-lea, în “Revista Arhivelor”,
an.II, 1968, nr.l, p.89-105.
123Dimitrie Cantemir chiar afirma că domnii considerau că “c mai bine să-şi pună comorile în
sipete, decât să le dea unor oş.cni in folositori să le mănânce” (îri op.cit., p.244).
124Izvoarc valoroase pentru cc.cctb. <i numcrică, aşezarea teritorială şi dezvoltarea temporală a
categoriilor de slujitori le găsim în Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 şi
1774, în Moldova în epocafeudalismului, vol.VII, partea I şi partea a 11-a. Alcătuirea, cuvântul
şi comentariile de P.G.Dmitriev, Chişinău, 1975; Condica Uuzilor pe 803, în loc.cit.-. Condica
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cette situation n’a pas dur£ longtemps. On n’a pas statui les avantages fiscaux des
boiards en gdndral - et des grands boiards en particulier - par un certain document, mais
on leur accordait ces avantages en vertu d’une habitude. Cependant, jusqu’en 1734, Ies
boiards ont pay£ l’impot envers la Trdsorerie de 1’Etat. Constantin Mavrocordat a
exemptd tous les boiards de premier rang de cette imposition par le charte de mars 1734.
Pour co-intdresser les hauts dignitaires et pour modemiser 1’administration, les princes
moldaves ont introduit le salaire, fait considdrâ par les contemporains comme une
innovation.
La categorie de "neamuri” a apparu en tant qu’organisme socio-fiscal, comme
une constSquence de la charte de Constantin Mavrocordat. Dans l’hidrarchie sociale
moldave, ils se situaient aprâs Ies hauts dignitaires en exercice. En fait, ceux-ci £taient
des anciens hauts dignitaires ou des fils de ceux-ci. D’ailleurs, on pouvait glisser
facilement d ’une categorie â l’autre, mais ce fait ddpcndait totalement de la volontd du
prince qui pouvait remplacer les hauts dignitaires par d ’autres qui provenaient de la
categorie de "neamuri” ou d ’autres catdgories sociales. On a accordd aux “neamuri” des
exemptions fiscales pareilles â celles des grands boiards et des hauts dignitaires en
exercice.
Jusqu’en 1734, on comptait tous les boiards qui ddtenaient des fonctions parmi
les “mazili”. A partir de cette annde-lâ, les “mazili” deviennent une categorie distincte
du point de vue social et fiscal, qui se situe dans l’hidrarchie immddiatement aprâs les
hauts dignitaires en exercice et apr£s les “neamuri”. Bien que soumis aux impâts, y
compris â la charge fiscale envers la Trdsorerie, les “mazili” payaient autrement: “ă la
maniere des boiards", c’est-â-dire moins que les catdgories socio-fiscales inferieures. De
maniere exceptionnelle, les princes accordaient aux “mazili”, individuellement, des
exempts fiscaux totaux ou partiels.
Les “ruptaşi”, la quatriSme categorie fiscale moldave, payaient les impâts en
fonction de leur situation matdrielle, suite ă un accord avec la Trdsorerie. Dans cette
catdgorie entraient premidrement Ies dtrangers installds dans le pays et qui remplissaient
un service auprâs d’une institution. Dans les registres de la Trdsorerie, ils apparaissaient
aprds les “mazili” et avant les “ruptele” de la Trdsorerie, ce qui met en dvidence leur
position fiscale privildgide.
Quant aux serviteurs militaires ou civiles, ils obtenaient des exempts comme
recompense pour leurs services rendus au prince. Plusieurs fois, faute d’une
rdmundration systdmatique, le prince leur accordait des exempts fiscaux, en groupe ou
individuellement. Les “seimeni” (mercenaires dtrangers), les chasseurs, les tireurs, les
“joimiri” rouges, les “pantziri” de Comăncşti et de Dărmăneşti, les “Călăraşi de mcnzil"
(chevaliers d ’estafette), Ies huissiers du divan, les “postelnicei” et les “uşărei” ont
bdndficid d ’exempts en groupe. On y ajoute les exemptions individuelles accorddes
comme recompense pour des services remarquables rendus au prince.
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Situată la extremitatea estică a Imperiului Habsburgic, Bucovina reprezintă
cam a 60-a parte din acesta. Dezvoltarea sa economică a fost mult accelerată după
încorporarea la imperiu. Industrializarea a fost realizată datorită colonizării unor etnii
din celelalte provincii.
Iniţial economia era preponderent agrară. Prin popularea progresivă a regiunii
se dezvoltă şi exploatarea bogăţiilor solului şi subsolului. Industriile care iau naştere se
bazează pc produsele furnizate dc agricultură, lemnul pădurilor şi zăcăminte metalifere.
Dezvoltarea industriei a avut de întâmpinat concurenţa întreprinderilor industriale din
celelalte provincii ale imperiului, în special din Boemia, ale căror produse erau aduse
lesne şi ieftin pc cale ferată, numărul lucrătorilor bucovineni calificaţi era mic, iar
capitalurile investitorilor de asemenea.
La începutul primului război mondial, din producţia industrială de 10 miliarde
coroane anual a imperiului, Bucovina sc prezenta cu o producţie de aproximativ 110
milioane coroane.
Recensământul Rimsky-Korsakov din 1772-1773 arată că în Bucovina existau
84514 locuitori în 266 localităţi şi trei târguri. Situaţia pc naţionalităţi se prezenta astfel:
64,23% români, 20,26% ruteni, 7,06% huţuli, 3,14% ţigani, 2,86% evrei, 1,26% ruşi,
0,54% polonezi şi 20 dc germani (Iacobescu 1993: 152).
în timpul stăpânirii habsburgicc colonizările şi imigrările au avut un caracter
organizat, motivat în primul rând economic.
Im igrarea rutenilor. între 1774 şi 1848 numărul rutenilor, incluzându-i pc
huţuli a crcscut dc 21 de ori, comparativ cu creşterea de 15 ori a numărului de colonişti
germani, poloni, evrei, maghiari, lipoveni, slovaci, armeni şi cu o creştere dc patru ori a
românilor (Nistor 1991; HBHS 1872). în 1869 la o populaţie de 511.964 locuitori
existau 126.024 agricultori şi 73.218 zilieri, în majoritate ruteni şi huţuli veniţi din
Galiţia.
Imigrarea rutenilor din Galiţia în Bucovina a fost determinată de cauze diferite,
în primul rând, faţă de Polonia, Ungaria şi Rusia, Bucovina oferea o viaţă mai uşoară
ţăranului de pe moşii; el era obligat la 12 zile de clacă anual, faţă de 80-100 de zile
obligatorii în Galiţia (Budai-Delcanu 1915). în Bucovina statul oferea la preţuri
avantajoase loturi de pământ din moşiile mănăstirilor secularizate. Serviciul militar în
Bucovina a fost decretat benevol pc o perioadă de 50 dc ani, în timp ce în Galiţia aveau
loc recrutări masive pentru războaiele ruso-austro-turcc, războaiele napoleoniene ctc.
Serviciul militar dura 23 de ani s , cu cxcepţia trupelor dc grăniccri, era cfcctuat departe
dc casă. Coloniştii şi imigianţii .osiţi în Bucovina erau degrevaţi dc serviciul militar pc
durata vieţii lor (Rutenizarea 1904). O altă cauză a afluxului dc ruteni a fost şi cea
religioasă. Rutenii, uniţi din 1595 cu papalitatea erau aserviţi pc moşiile polonezilor sau
armenilor catolici. O parte din ruteni erau chiar ortodocşi. Preferau trecerea în Bucovina
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şi practicarea ortodoxismului sau a oricărui alt cult deoarece însuşi împăratul garantn
toleranta religioasă în provincie (Budai-Deleanu 1915; Schmidt 1939).
în actuala Bucovină de nord, datele recensământului efectuat în 1989 prezentau
populaţia ucraineană, inclusiv huţulă, în proporţie de 70%; dintr-un număr de 940.801
locuitori, cea română se ridica la un procent dc 20%, iar restul este constituit de ruşii,
germanii şi alte etnii (Panciuc 1992).
Alipirea Bucovinei în 1786 la Galiţia a accelerat imigrarea huţulilor, care s-au
aşezat în special în zonele muntoase ale provinciei. Huţulii constituiau un grup etnic
înrudit cu cel al rutenilor, a căror limbă avea foarte multe elemente romanice. în
exclusivitate ortodocşi, huţulii au venit din zona carpatică a Galiţiei fie ca păstori, fie cn
zilieri; au imigrat pc văile Putilei şi Ceremuşului, de-a lungul cumpenei apelor, prin
păsurile Lucina, Mestecăniş, Izvor şi Plosca, spre bazinele Sucevei, Moldovei şi
Bistriţei. De la 6.000 în 1775, numărul lor a ajuns la 25.000 în 1890 şi la peste 33.000 în
1910 (Nistor 1928:57-59). Huţulii au defrişat spre a transforma în păşune zonele unde sau aşezat, au luat în arendă poieni şi fănaţuri, stăpânind în comun pădurile şi păşunile,
în 1848 au fost împroprietăriţi. Autorităţile le-au acordat loc de casă, dar i-au obligat să
se stabilească în localităţile unde au primit pământ. Ocupaţiile lor au fost acelea dc
păstori, crescători de animale şi pădurari.
Polonezii. Au emigrat în special în perioada de aproape o sută de ani în care
Bucovina a fost încorporată Galiţiei. în 1890 numărul lor era de 27.000 locuitori
concentraţi mai ales în districtele Cernăuţi, Văşcăuţi, Suceava, Cacica etc. şi centrele
orăşeneşti ale acestora. Numărul lor a fost inşi mare în mediul urban, în 1890 existând
7.610 în capitală şi 879 în Suceava. Cei care erau mai săraci au devenit lucrători în
saline, (în special la Cacica) şi la drumuri, căi ferate, la pădure sau în minerit. Au venit
în Bucovina şi nobili, care au pătruns în aparatul politico-administrativ (Bidermann
1876).
în 1790 inginerii Bruno Walter, Hermann Quirin şi R. Mogilnicki au descoperit
zăcământul de la Cacica aflat la o adâncime de 12 m, întins spre nord-vest pe o lungime
de aproximativ 1 km. Exploatarea a început în 1791. La 1800 funcţionau la Cacica opt
cazane de evaporare, care produceau în 24 de ore 6.000 kg sare. Anual se vindeau
10.000 quintale dc sare. La 1908 salina Cacica avea 100 de lucrători care munceau 8 orc
pe zi (Grigorovitza 1908). Coloniştii polonezi au fost primii lucrători; ei au constituit
ulterior populaţia majoritară a localităţii. Polonezii erau mari proprietari de pământ şi
păduri, diriginţi dc poştă, funcţionari, mediei, comercianţi. De la alipirea Bucovinei la
Galiţia, şcolile au fost încorporate Inspectoratului pentru Galiţia Răsăriteană. Din 1817
ele au trecut sub tutela Consistoriului catolic din Lemberg, ceea ce a facilitat afluxul
mare de cadre didactice poloneze şi catolice.
Lipovenii. Originari din Rusia, s-au aşezat în Bucovina imediat după 1774.
Câteva familii au întemeiat satul Lipoveni pc locul vechii aşezări Prisaca. Un alt grup
mai numeros s-a aşezat pe moşia Mănăstirii Putna, la Climăuţi, în 1780. O altă colonic
pe pământurile mănăstirii Putna a fost întemeiată la Fântâna Albă. între 1836 şi 1842 se
creează o colonie la-Lucavăţ. Iosif al II-lea acordă printr-un patent de “colonizare
liberă”, la 9 octombrie 1783, următoarele drepturi lipovenilor: deplină libertate a religiei
pentru ei şi fiii lor, dat fiind faptul că aceştia erau de rit ortodox vechi, motiv pentru carc
emigraseră din Rusia; eliberarea pentru 40 de ani de toate contribuţiile şi birurile;
scutirea de serviciul militar - ulterior au fost înrolaţi doar în unităţi necombatante,

sanitare (Balan 1933: 287-289). Deşi afişau o religiozitate deosebită, lipovenii se
ocupau cu braconajul în pădurile din jurul satelor. Ei lucrau câmpul tradiţional şi
cultivau cu mult succes legume dc tot soiul pc carc le comercializau în special în oraşele
învecinate.
Colonizarea germ anilor. Din toate etniile aduse în Bucovina, cea germană are
cel mai mare aport la dezvoltarea provincici. împreună cu capitalul şi iscusinţa
comercială a evreilor şi armenilor, experienţa tehnică şi munca disciplinată a germanilor
a lacut din Bucovina o zonă de progres constant, chiar dacă nu întotdeauna impetuos,
aducând-o la un nivel mediu între provinciile imperiului şi detaşând-o net de regiunile
cu carc se învecina la est.
Primele colonii germane iau fiinţă înaintea ocupării şi anexării la Prclipcea şi
Sadagura. în 1770, ia propunerea şi cu subvenţiile cabinetului rus, Pettcr, cavaler de
Gartenberg, împreună cu alţi meseriaşi şi negustori, înfiinţează la Sadagura un ccntru
urban, cu o monetărie proprie. Localitatea ajunge în scurt timp să numere o populaţie de
5.000 locuitori (Bukowina 1899). După instalarea administraţiei militare, în decursul
anilor 1782-1783 sunt aduşi colonişti germani din Banat, primii fiind agricultori, din
Suabia, Franconia şi zona Rinului, care se aşează la Jucica, Roşia, Greci, Mitocu
Dragomirnei, iar în 1783 înfiinţează cătunul Franzthal, lângă Molodia şi Cosmin. Statul
le acordă unele subvenţii de întreţinere, la început unii primesc de la autorităţi chiar
casă, 30 dc jugăre dc pământ pentru carc plătesc impozitul agricol şi locuinţa cu chirie
redusă. Ei nu au voie să fărâmiţeze lotul de pământ prin succesiune. De asemenea,
grupuri dc colonişti germani se mai stabilesc la Huţa Vcche (1793), la Huţa Nouă
(1815), la Lunca Frumoasă (la Dealul Icderci,, Listhenberg; 1835), la Ncgrileasa
(Schwartzthal; 1838), la Poiana Micului (1838). Colonizarea germană a fost inegală ca
ritm şi relativ mai intensă în primii ani ai administraţiei militare. A fost mai eficientă în
centrele urbane, exceptând exploatările miniere. La recensământul din 1890 în Bucovina
se aflau 133.501 germani, adică 20,60% din întreaga populaţie; în unele oraşe procentul
lor era de: Vijniţa 90,06%, Gura Humorului 78,9%, Rădăuţi 66,15%, Sirct 60,7%,
Suceava 58,33%, Cernăuţi 50%, Storojincţ 40,7%, Câmpulung 33,8% (Polek 1899).
Coloniştii germani au beneficiat de scutiri de obligaţii fiscale şi prestaţii în
muncă, precum şi dc diverse privilegii. Meseriaşii sunt scutiţi de impozite pc o perioadă
dc 30 dc ani. Agricultorii sunt în majoritatea lor degrevaţi integral dc orice obligaţii
fiscale sau coverzi, doar cei ce se numesc convenţionali trebuie să presteze 10 zile de
robotă pe an. Nici un colonist german nu intra în categoria supuşilor (Bidermann 1876:
56-61).
în localităţile cu populaţie germană exista un primar român şi unul german.
Populaţia germană şi-a păstrat fidel caracterul, fără a intra în conflict cu celelalte etnii.
Principala avuţie a Bucovinei o constituie pământul, carc la venirea austriecilor
era în proprictattca mănăstirilor şi schiturilor. Acestea posedau mai bine dc jumătate din
suprafaţa provinciei - în Moldova deţineau 38 de moşii care reprezentau peste un sfert
din suprafaţa tuturor proprie'ăţilor în ansamblul lor.
La 27 decembrie ! ' 31 T- ipăratul Iosif al II-lea aprobă memoriul Iui Enzenbcrg
privind încamerarca moşiilor şi averilor mănăstireşti. în 1782 s-a trecut la inventarierea
acestora şi la 1 martie 1783 toate moşiile episcopiei Rădăuţiului au fost trecute în
proprietatea statului (Candela, VIII, 10, 1889). La 19 iunie 1783 s-a creat oficial
Fondul bisericesc carc cuprindca toate averile mobile şi imobile, toate sursele dc venit
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ale bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor, ale episcopiei, precum şi proprietăţile acestora
din Moldova. Fondul a devenit una din ccle mai importante unităţi economice, cu
venituri însemnate, impozabile. Moşiile fondului au fost arendate la preţuri stimulative
unor întreprinzători din rândul coloniştilor. în 1783 s-a înfiiinţat la Coţmani o
crescătorie de cai de rasă, condusă de un ofiţer de cavalerie.
Crearea Fondului Bisericesc a însemnat lumina verde acordării începerii
colonizării masive a provinciei. Mulţi dintre colonişti au primit 16-20 ha teren, lemn de
construcţie, scutiri şi alte avantaje. A fost astfel sporit numărul de contribuabili şi
veniturile visteriei statului. La 26 septembrie 1810 s-a aprobat prin lege vinderea
moşiilor aparţinând Fondului bisericesc.
Agricultura populaţiei autohtone era una tradiţională, pc suprafeţe relativ
restrânse şi firă rezultate spectaculoase. Un mare merit dc ordin legislativ a fost acela
că, în anul 1787, loturile aflate în folosinţă ţăranilor au fost separate de ccle ale
stăpânilor, prin trecerea lor în proprietatea comunelor. Acestea distribuiau anual
ţăranilor loturi spre a fi lucrate. Din 1835 lotul dat în folosinţă ţăranului devine
proprietatea sa deplină cu drept succesoral (Grămadă 1934) . Restul proprietăţii
boiereşti devine pământ domenial sau dominical, transformându-se treptat în proprietate
de tip burghez. In aceeaşi perioadă, din totalul coloniştilor şi mai ales al imigranţilor
ruteni şi huţuli, 80% au fost folosiţi pentru impulsul agriculturii.
Ţăranii germani aşezaţi în Bucovina, au cultivat economia agrară după modelul
Europei de vest, care la acea vreme se prezenta la un nivel de dezvoltare net superior,
mai ales în ce priveşte tehnologia şi prelucrarea intensivă a terenului. Guvernul s-a
străduit să sporească eficienţa gospodăriilor ţărăneşti prin înfiinţarea mai multor oficii
economice. In acest sens intenţiile guvernului au fost sprijinite dc modul de lucrare a
pământului de către ţăranii germani. Anii dc sărăcie 1866-1868 au determinat trecerea
hotărâtă, definitivă şi generală la sistemul alternant de culturi practicat de germanii care
trecuscră la o adevărată rotaţie a culturilor. Rezultatele obţinute în agricultura Bucovinei
în perioada 1850-1918 sc situau peste media celor obţinute în toate landurile monarhiei,
inclusiv în Austria inferioară şi Moravia, unde se obţineau recolte deosebit de ridicate.
Zonele lucrate de agricultorii germani prezentau în mare trei tipuri diferite de sol.
Prima, zona de şes dintre Prut şi Moldova, cu soluri brune carc fac parte din grupul
podzolurilor. în acest ţinut au fost întemeiate aşezările aja zise şvăbcşti, în anul 1787. A
doua, cea a satelor de pădure, aflate în zona de colină vcstică faţă dc şes. Aici terenul
arabil a fost un sol mai sărac, greu de prelucrat, un sol tipic brun de pădure cu fertilitate
redusă. în acest ţinut au fost întemeiate satele cu ţărani germani veniţi din Boemia. Şi
zona a treia aflată în partea nordică a şesului dintre Prut şi Şiret. Spre deosebire de
solurile din prima zonă, terenul arabil dc aici era lutos, sărac în humus şi cu mare exces
de umiditate. în acest ţinut au fost înfiinţate unele sate germane pe moşii particulare
abia după anul 1860. Micşorarea continuă a suprafeţelor arabile ca urmare a
fragmentării terenurilor datorită moştenirii lor, au forţat ţăranii germani să treacă la
metode mai raţionale şi intensive de prelucrare a pământului. Această tendinţă se poate
observa şi după construirea mai multor fabrici de zahăr la Cernăuţi şi în împrejurimi în
anul 1901.
în preajma anului 1848, din întreaga suprafaţă agricolă destinată culturilor,
jumătate se cultiva cu porumb, un sfert era destinată culturii de cereale (grâu, ovăz,
secară, orz), dar şi hrişcă şi mazăre etc., iar celălalt sfert era ocupat dc cultura cartofului.
220

E tnic şi econom ic în Bucovina
La recensământul din 31 dcccmbrie 1890, din cei 646.591 locuitori ai întregului ducat
autonom, 483.082, adică 74,71% sc ocupau cu muncile agricole.
în 1850 efectivul de cabalinc al hergheliei Rădăuţi era dc peste 4.000 capete,
din carc 1.000 erau iepe gestante. în 1869 herghelia era scoasă de sub administraţia
militară şi trecută în subordinea Ministerului Agriculturii din Viena. Pe lângă herghelie
s-a crcat şi au funcţionat, o şcoală dc cavalerie, o şcoală dc învăţământ agricol cu
terenuri pentru practică, pepiniere dc experienţă cu specialişti aduşi din Austria, Cehia,
Slovacia, Galiţia sau alte provincii (AMB, nr.inv.1054). După 1882 creşte putcmic
aprovizionarea oraşelor cu produse proaspete dc origine animală, de către populaţia
germană, carc locuia în localităţile limitrofe, cum ar fi Roşa la Cernăuţi, Iţcani Ia
Suceava, şi Frătăuţi la Rădăuţi. Creşterea dc porci în gospodăriile mici ia amploare,
92% din crescători având 2-5 bucăţi, aceştia îmbunătăţindu-şi rasele prin importul de
scminccri de la Praga şi Viena.
Creşterea ovinelor a fost practicată dc către români, huţuli şi ruteni, având o
marc importanţă pentru industria casnică şi micile ateliere de prelucrare a lânii.
Avicultura a avut un rol subordonat nevoilor gospodăreşti. S-au dezvoltat meşteşugurile
strâns legate de prelucrarea unor produse animaliere: în 1862 existau în Bucovina 137
blănari, 687 cizmari, provincia fiind un permanent rezervor de came şi brânză pentru
întreg imperiul (HSHB 1872: 119).
Deşi au existat eforturi de industrializare a provinciei, unele încununate de
succes, caracterul predominant agrar nu a fost modificat decât în proporţie de 12-15%.
Această producţie agricolă, printre cele mai mari din imperiu, a dezvoltat o diversificată
industrie alimentară.
în 1789, prin subvenţii acordatc de administraţia domenială, s-a construit şi dat
în folosinţă cca dintâi fabrică de bere din Bucovina, la Rădăuţi. Refăcută, lărgită şi
modernizată succesiv, aceasta s-a transformat într-o fabrică dc bere, spirt, rom şi
lichioruri, patronată dc Salomon Rudick, M. Kofflcn şi Michel Rudich. Aceştia erau
reprezentanţii unei alte etnii foarte importante în dezvoltarea economică a Bucovinei evreii.
Elementele burgheziei evreieşti au venit în nordul Moldovei încă din timpul
războiului ruso-turc, ocupându-se cu comerţul. După 1774 emigrarea lor din Galiţia şi
Polonia a continuat. în 1780, în Bucovina se aflau 1069 de familii. Evreii galiţieni s-au
aşezat mai ales în oraşe ca proprietari de prăvălii şi dughene, negustori de mărunţişuri,
arendaşi dc moşii, avocaţi, cămătari, funcţionari de grad mijlociu. în 1836 numărul
evreilor urca la 11.581, iar la 1848 Ia aproape 47.000 de suflete. în perioada 1868-1881,
populaţia evreiască din Bucovina a crescut cu 40,1%, pe când sporul celorlalte
naţionalităţi a fost dc 7,84%. La recensământul din 1890 erau 82.717 evrei, adică
12,79% din totalul populaţiei, în 1910 atingea cifra de 14%. în 1910 negustorii
bucovineni erau în număr de 10.312. Din aceştia 444 erau români, 1.226 alte
naţionalităţi şi 8.642 evrei (Bogdan - Duică 1895).
Negustorii evrei cumpărat dc la producători animale, lână, ceară, miere etc., pe
carc le revindeau. Ei arc- ia r • u numai moşii, dar şi vămile interne de drumuri
împărăteşti, poduri şi vaduri, cârciumi, mori. Evreii sc asociau adesea cu unii boieri
locali, de cele mai multe ori cu arendaşii acestora. O importantă sursă de câştig a
constituit-o exploatarea şi comercializarea lemnului, imediat după apariţia primelor
fierăstraie. Lemnul era dus şi vândut la preţuri foarte avantajoase în Galiţia, de unde
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aduceau în schimb rachiu, care constituia, de asemenea o importantă sursă dc venii,
Evreii sunt aceia carc au pus bazele producţiei de salpetru, comercializându-1 cu
rezultate foarte bune (Zieglauer 1893); s-a creat o adevărată industrie, în care şi-au
de lucru 90-100 de familii.
în 1795 intra în funcţiune la Şiret a doua fabrică de bere. în 1858 >4
construieşte una la Câmpulung Moldovenesc şi una la Cernăuţi. După război, In
Bucovina funcţionau 6 fabrici de bere. Le menţionăm împreună cu anul intrării lor t»
funcţiune: 1795 - Şiret, 1865 - Cernăuţi, 1868 - Cernăuţi, 1870 - Cernăuţi, 1880 •
Rădăuţi, 1880 - Solea (Răşcanu 1922).
în urma creşterii continue a producţiei de ccreale se dezvoltă morăritul. Prima
moară construită de austrieci este cea de la Vatra Domei în 1786, numită moara
împărătească. Numărul morilor creşte de la 45 în 1804, la 121 în 1862. în târguri, mai
ales în preajma anilor 1850 apar mori acţionate dc forţa aburului. Coloniştii germani
sunt primii constructori şi exploatatori ai morilor. Moara construită în 1867 la Rădăuţi
este proprietatea firmei Bruno-Eckhardt, Domeşti, Cernăuţi, Tcreblecea, Văşcăuţi, Gur»
Humorului. Această firmă avea în posesie mori acţionate cu aburi şi construite dc
întreprinzători ca Schlossmann, Hersch Trichter şi alţii. La sfârşitul primului război
mondial funcţionau numeroase fabrici de pâine, trei aflându-se în Cernăuţi (Răşcanu
1922).
Industria spirtului în Bucovina îşi are originea în dispoziţia legii austriece din
20 iunie 1888, care prevedea încurajarea fabricilor de spirt din partea statului (pentru
cele cu profil agricol), iar pe de altă parte încurajarea exportului prin acordarea dc
premii. De aceea foarte mulţi colonişti au deschis mici fabrici de spirt, putând în scurt
timp să adune capital sau să-şi asigure un trai mulţumitor în noua patrie. Aceştia erau în
special evrei şi polonezi, dar şi germani, ruteni, români. Până în 1914 sc înfiinţaseră In
Bucovina 70 dc fabrici dc spirt agricole, carc produceau anual până la 80.000 hl de spirt
brut, din care jumătate era destinat consumului intern. Spirtul brut era rafinat în cclc
două rafinării de la Cernăuţi şi Rădăuţi (Râşcanu 1922).
în anul 1841, în capitala Bucovinei apare o fabrică de mezeluri condusă dc
patronul Podsudek; ulterior, conform documentelor, ea aparţine lui Josef Kramer şi fiul.
In 1862 Bucovina producea 6.221 quintalc de came şi tot atunci îşi desfăşurau
activitatea 333 măcclari (HSHB 1872). în 1919 la Cernăuţi funcţionau 4 fabrici dc
mezeluri având ca patroni pe Podsudek, Kramer, Gross. Tot în Cernăuţi mai existau
două fabrici de ciocolată şi bomboane; una dintre ele se numea “Orientalia” şi aparţinea
fraţilor Jurgrau şi Normand, iar două se numea “Bios” şi aparţinea patronilor Ivanier şi
Oelgiesser. Tot la 1919 exista o fabrică de brânzeturi Alfred Krauss la Noua Suliţa, carc
producea 12.000 kg brânzeturi şi 3.000 kg unt anual.
Tot pe baza producţiei agricole, în Bucovina s-a dezvoltat şi o industrie
chimică. La 1919 ea era reprezentată de 7 fabrici. Acestea produceau îngrăşământ
artificial (făină de oase), grăsime industrială, lumânări, săpun, diverse parfumuri,
glicerină, calcium carbonicum, ulei eteric, nasturi, piepteni de os, produse farmaceutice,
cremă, cerneală, clei, cremă dc ghete etc. Ele aparţineau în majoritate evreilor. înainte
de război existau în Bucovina 7 rafinării de petrol; producţia lor era foarte limitată, cam
50-80 vagoane petrol anual, 5-10 benzină. 20-30 ulei, 5-10 parafină, trăind pe scama
unei rente pc care o primeau din partea cartelului dc rafinării din Austria. în 1919
funcţiona doar rafinăria Haim Rosenstock în Jucica Vechc.
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în anii 1835-1838 în localul unei foste mori dc apă, la Rădăuţi ia fiinţă o
Hlbrică dc hârtie a tipografului cemăuţcan Eckhardt. Ea utiliza ca materie primă
il< .'-urile dc cârpă, producând hârtie pentru scris, pentru tipăritul ziarelor şi pentru
inibalaj. Din cauza concurenţei celorlalte fabrici din imperiu, în 1866 a dat faliment. O
toartă similară a avut-o şi fabrica de chibrituri a firmei Krcindlcr, carc a funcţionat la
KAdâuţi între anii 1868-1886.
Dată fiind producţia marc dc animale, industria tăbăcăriei şi a confecţiilor din
i n e l e a început să se dezvolte. în 1919 exista o singură fabrică pentru confecţionarea
(■induselor din piele “Salvai”, aparţinând lui Wcihart şi fiul (Răşcanu 1922). La 1919
mai existau 6 tăbăcării cu 100 de lucrători. Deşi la sfârşitul războiului în Bucovina
existau 100.190 dc oi, adică 200.000 kg lână anual, iar cultura câncpii era foarte întinsă
( 1.029 ha), (sc produceau anual 250.000 kg), industria textilă nu s-a dezvoltat din cauza
. oncurenţei fabricilor din Bocmia şi Moravia. Ea era reprezentată de 5 întreprinderi
(llâşcanu 1922).
Ungurii. Sub denumirea dc colonişti unguri, autorităţile austriece din Bucovina
au înscris deopotrivă pe maghiari, secuii transilvăneni şi pe ciangăii veniţi din Moldova,
l’rimii colonişti unguri s-au stabilit între anii 1776-1777 în vatra unor vechi aşezări
româneşti: Ţibeni, Iacobeşti, Vorniceni; între anii 1785-1786 au creat cătune proprii la
I ogodiştia, Istenscgit, Andrcasfâlva (Mâneuţi) , Hadikfâlva (Domeşti), Jozseffâlva
(l)omişoara). în 1880 erau înscrişi în datele oficiale 9.837 unguri (Polek 1899; Schmidt
1887). Unii dintre ei ocupându-se cu grădinăritul aprovizionau cu cartofi, ceapă, varză
>i alic produse legumicolc oraşele Cernăuţi, Sirct, Suceava. Dintre ei sc recrutau cei mai
iscusiţi hoţi dc vite. Polonezii şi slovacii s-au ocupat cu industria mică şi
meşteşugărească, în schimb evreii şi armenii profesau micul şi marele comerţ.
O altă ramură industrială cu marc pondere în contextul industriei bucovinene
era industria casnică. în cadrul accstci industrii ţăranii îşi confecţionau scule şi unelte
ncccsare exploatării pământului, creşterii şi folosirii animalelor, preparării laptelui,
picilor şi lânii, practic tot ceea ce necesita consumului lor şi al familiilor lor. O etnie
carc se ocupa în special de confecţionarea uneltelor şi ustensilelor gospodăreşti o
reprezentau ţiganii. La alipirea Bucovinei la imperiu, Splcny găseşte la 1776, 534 ţigani
cu aşezări statornice şi 242 nomazi. Aceştia pătrunseseră în Moldova la sfârşitul
secolului al XlV-lea şi erau robi pc moşii sau robi ai statului. Ei sc ocupau cu
confecţionarea căldărilor, cu oţclirea topoarelor, potcoveau cai şi vite comutc, ascuţeau
zimţii seccrilor, fabricau raghilc, pirostrii, ţinte, cuie, bărdiţe, chiar şi clopote. Se
ocupau şi cu lemnăria, confecţionând lopeţi şi coveţi, linguri, perii, ciururi, baniţe etc.
Mai spălau aurul dc prin râuri pe care îl dădeau Ia preţuri foarte mici autorităţilor, erau
geambaşi şi iscusiţi hoţi de cai. Ţigăncilc ghiceau viitorul şi practicau diverse ritualuri
magice (Dan 1892).
Una din ccle mai importante ramuri economice era bineînţeles comerţul. Cu cl
sc ocupau îndeosebi evreii şi armenii. Ca punte între est şi vest, nord şi sud, triconfiniu
dc imperii, Bucovina era un traseu comercial obligatoriu, un loc de unde, cu iscusinţă şi
noroc sc puteau îmbogăţi sau îşi puteau spori averea mulţi comercianţi. Aşadar armenii
existau în Bucovina încă din evui mediu. Lor li s-au adăugat după ocuparea provincici
dc cătrc austrieci şi alţi conaţionali din Galiţia, aproape complet polonizaţi. în 1775
Splcny află în acest teritoriu 58 dc familii de armeni cu 2 preoţi seculari şi 1 diacon.
Până în 1779 numărul lor în Bucovina sc ridică Ia 655 persoane, concentraţi în special
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în Succava. Dc aceea ei cer împăratului Iosif al II-lea să declare Suceava “oraş liber"
precum era Brody în Galiţia. Acesta le îndeplineşte dorinţa în 1786. în 1802 în
Bucovina erau 205 familii, iar în 1857, 350 familii cu 1.200 persoane (Candela, 7,
1891).
Aceştia, ca şi evreii sc ocupau de comerţ, dar aveau şi pământuri, titluri
nobiliare, slujbe de rang înalt, manipulau finanţele şi erau foarte influenţi în cercurilc
conducătoare locale şi chiar Ia Viena.
în 1804 existau în Bucovina 596 Firme comerciale, iar la 1900 peste 7000
asemenea firme. Marii deţinători de finanţă şi investitori erau filiala Cernăuţi a Băncii
Austro-Ungare, şi filiala Băncii Ipotecare Galiţicne.
*
*

*

Sub guvernatorul Spleny, la 2 iulie 1776 se emite şi se difuzează în Bucovina
prima ordonanţă silvică. Aceasta reglementa foarte strict, dar cu generozitate accesul
sătenilor la pădure şi modul în care puteau beneficia dc fondul forestier (Zachar şi
al. 1901). începe exploatarea lemnului în diverse scopuri. După 1803 evreii veniţi din
Galiţia încep prepararea potasei, a păcurei din lemnul de mesteacăm, prin evaporarea
leşiei obţinută din ardere. Tot din coaja mestcacănilor se mai obţine şi un clei pentm
cizmari. Dintr-o anumită specie de pin, stabilimente specializate obţineu prin distilare
terbentină. în urma blocadei continentale instituită de Napoleon Bonaparte, care
interzicea importul zahărului dc trestie din Anglia, austriecii descoperă posibilitatea
extragerii zahărului din suc de coajă dc arţar şi trec la exploatarea intensivă a acestei
esenţe, construind la Horeacca lângă Cernăuţi o fabrică destinată acestui scop
(Iacobescu 1993).
între 1793 şi 1803, Ia Putna, la Karlsberg şi la Crasna, la Furstendhal, la Huţa
Nouă şi la Ciudin sc înfiinţează fabrici de sticlă, mari consumatoare de lemn pentru
combustic (Zachar şi al. 1901). în 1890 datorită concurcnţei acestea falimentcază. Lemn
consumă şi grajdurile hergheliei Rădăuţi, prin schimbarea podelelor de două ori pe an.
Esenţele tari ia£i calea zonelor miniere pentru armarea galeriilor. în număr de două la
1786, ferăstraicle, iniţial purtate de forţa apei, devin beneficiarele masei lemnoase. La
1898 erau 109 ferăstraie purtate de forţa apei şi 31 cu abur, având 153 de gatere
complete şi 131 de gatere simple, cu 2.358 dc pânze de ferăstrău şi o producţie anuală
de 500.000 m3 dc cherestea (Zachar şi alţii, 1901). La 1876 specialistul austriac F. S.
Exner scrie despre lemnul de rezonanţă existent în pădurile Bucovinei.
Primele fabrici de chcrcstea apar în 1824, în număr dc trei pentru ca în 1862 să
aflăm 13. Aparţineau exclusiv evreilor şi germanilor. La începutul primului război
mondial se găseau în funcţiune 31 ferăstraie cu aburi, 123 ferăstraie cu apă, 146 gatere
cu bandă şi 146 gatere simple, cu 2.284 pânze de ferăstrău (Râşcanu 1922).
Una dintre primele industrii apămte în Bucovina este mineritul. Unele
zăcăminte erau cunoscute înainte de venirea austriecilor; industria înregistra doar o
modestă activitate datorită lipsei de calificare a lucrătorilor. Investigaţiile au fost
începute de Gaspari Ia 1779 şi încheiate la 1783 fără vreun rezultat concret, dar cu
cheltuieli de peste 20.000 coroane; în cele din urmă ele au avut sorţ de izbândă datorită
Iui Johann Paul Hoffmann, ofiţer care supraveghea constmcţia drumului transcarpatic
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spre Bistriţa. Se descoperă la Iacobeni fier şi mangan. în acelaşi an aventura începe.
Sunt aduşi mineri din Zips şi se clădeşte primul fumai. La vremea respectivă, înălţimea
lui de opt metri era neobişnuită pentru zonă. Minerii aduşi în zonă primesc terenuri
gratuit, păşuni pentru vite etc. (Prelicz 1904). în 1796 antreprenorul şi industriaşul
styrian Anton Manz von Mariensee împrumută suma dc 300.000 florini de la principele
de Lichtenstein şi cu sprijinul autorităţilor cumpără întreprinderile de la Iacobeni.
Construieşte pentru mineri 280 dc case, magazine alimentare, două afânătoare pentru
minereu, două ateliere cu două ciocane şi un nou fiimal (HSHB 1872). în 1797 Manz
descoperă zăcăminte dc plumb şi argint la Cârlibaba. Tot el înfiinţează alte 5 colonii cu
peste 7.000 dc mineri aduşi din Zips, Boemia, Leutschau, Kăsmark etc., pe văile
Bistriţei Aurii şi Moldovei. Construieşte în 1807 un cuptor şi 3 afânătoare de minereu
lângă Vama, ridică o forjă pe Valea Moldoviţei. La Colacva Nouă din 1850 se introduce
cea dintâi maşină cu aburi cu o capacitate de 12 cai putere şi se mecanizează evacuarea
apei din galerii; arc loc reorganizarea transportului în subteran. în 1805 Manz realiza în
exploatările sale miniere o producţie de 300 quintale metal şi un venit anual de 92.611
guldeni (HSHB 1972.
în 1801, un nepot al lui Manz, Karl Kalita pune în funcţiune exploatările
metalifere de la Stulpicani construind două vetre de afanarc a minereului şi ulterior un
atelier de prelucrare. în 1803 cl dispunea de 80 de familii dc muncitori colonişti
germani preluaţi de la unchiul său cu 300 de vite cărora Ic asigura 319 ha pentru păşune
şi furaje. în atelierele de aici se fâceau unelte agricole, piese pentru mori, elemente
componente pentru căruţe, ustensile de uz casnic, scule (Prelicz 1904).
Din jurnalul dc călătorie al împăratului Francisc I din 1817 aflăm că Manz are
în subordine o impresionantă salbă de obiective: la Frasin o fabrică de potasă, la Vama
o uzină metalurgică, o foijă cu cinci ciocanc cu care face şine şi bare de fier pc care le
vinde cu amănuntul în Bucovina şi Galiţia fiind preocupat ca astfel Bucovina să renunţe
la importul de fier. La Pojorâta Manz are cuptoare pentru prăjit minereul de cupru şi
multe alte ateliere în carc se fac rozete, cuie, unelte şi piese pentru maşini agricole.
Transportul minereului de la galerii la ateliere se fScea vara cu căruţele, iama cu săniile.
După 1800 s-au introdus şi primele vagonete. La Pojorâta alături de cascle minerilor sau ridicat hambare pentru depozitarea grânelor, o fabrică de cherestea, un cuptor de ars
piatra de var, o casă pentru controlul administraţiei miniere, o altă casă pentru ostaşii
care asigurau paza militară, iar din 1818 funcţiona şi un tribunal militar pentru întreg
complexul exploatărilor din Bucovina.
Exploatarea minelor din zonă s-a făcut însă numai atâta vreme cât investiţiile
alocate şi producţia obţinută s-au dovedit rentabile. Unele mine ca cele de la Cârlibaba
au fost exploatate o jumătate de secol.
începând din 1827, aproape tot complexul patronului Anton von Manz a fost
preluat de un nepot, Vinccnt Manz care continuă extinderea cu noi cuptoare de afânare a
minereului, steampuri, forje, construieşte drumuri, conducte dc apă, magazii pentru
produsele atelierelor, locuinţe pentru mineri. în scopul Continuării cercetărilor geologice
în zonă, aduce specialişti, absolvenţi ai Academiei miniere din Chemnitz.
Activitatea minieră în Bucovina atinge cotele maxime în deceniul anterior
anului 1848. La acea dată existau în total 100 de puncte de lucru, furnale de topit
minereu dc fier la Iacobeni, Prisaca Domei, Vatra Moldoviţei, ateliere de prelucrare şi
producere a uneltelor agricole, lăcătuşeric, potcovării; sc prelucra argint şi plumb la
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Cârlibaba, cupru la Pojorâta. în 1849 numeroase cauze interne şi internaţionale duc la
imposibilitatea continuării activităţii miniere. Revoluţia din imperiu şi Războiul
Crimcii, concurenţa centrelor mai dezvoltate, sărăcirea zăcămintelor, utilajele uzate fizic
şi moral ctc.
în Bucovina s-a dezvoltat puternic şi industria materialelor de construcţie. I.a
1919 existau 55 de intreprinderi dc materiale dc construcţie. Meseriaşii şvabi din Banul
sau muncitorii din nordul Bohcmiei şi din Galiţia sc stabilesc la Crasna şi la Gura
Putnei, Karlsbcrg, unde înfiinţează ateliere de produs sticlă (Râşcanu 1922).
Aşadar în 1793 ia fiinţă un stabiliment dc producerea sticlei la Crăsnişoarn
Veche, iar altele în 1803 la Gura Putnei şi Voievodeasa. La mijlocul secolului trecut
funcţiona o asemenea fabrică şi la Storojineţ (Granich 1925).
Varul în Bucovina era produs de către ţărani în vamiţc simple răspândite in
special în zona Câmpulungului şi Humorului. în 1907 s-a înfiinţat la Pojorâta o fabrică
de var şi pietriş.
în Bucovina s-a dezvoltat o reţea de centrale clcctricc, aproape fiecare oraş din
provincic avea câte una, chiar dacă numărul locuitorilor era sub 10.000. La 1919 existau
6 uzine electrice şi 5 uzine pentru pomparea apei, folosind în majoritate motoare Diesel,
dar şi cu abur sau cu gaz (Râşcanu 1922).
O altă ramură dezvoltată, spre cinstea nivelului cultural al bucovinenilor a fost
cea a artelor grafice. în 1919 existau 21 de întreprinderi, din carc 17 în Cernăuţi.
Maeştrii tipografi s-au recrutat dintre coloniştii germani, tot germani fiind în principal şi
patronii tipografiilor (Râşcanu 1922).
Căile dc comunicaţie ale Bucovinei s-au dezvoltat continuu; fiind o binefacere
pentru comercianţi şi militari, ele realizau legătura în interior şi cu cclelalte provincii
sau cu vecinii. Acţiunea de amenajare a drumurilor începe într-o primă etapă chiar în
1775, când generalul Splcny contruicştc 70 dc poduri dc lemn pentru transportul rapid
al trupelor. Intre 1783-1814 se lărgeşte şi se modernizează drumul Cernăuţi - Şiret Suceava - Gura Humorului - Cîmpulung Moldovenesc - Vatra Domei. Această "Şosea
Carpatină" făcca legătura dintre Galiţia (Sniatyn) şi Transilvania (Bârgaie). în dreptul
localităţii Dubăuţi se leagă de o altă arteră principală construită în perioada 1786-1809,
numită “Şoseaua împietrită" care trecc prin Hliniţa, Storojineţ, Ciudei, Vicov,
Marginea, Solea şi Cacica şi revine la Şoseaua Carpatină în Gura Humorului. Aceasta
se bifurca la Marginea, spre Rădăuţi, trecând prin Straja, Brodina şi Izvoare, în
Maramureş la Sighet. Cu ajutorul unor ingineri belgieni au fost construite şoselele
Vama-Moldoviţa, Frasin-Vaica Suhăi, Iacobcni- Cârlibaba-Tobău, carc prin pasul
Rotunda ducc spre Someş, iar prin pasul Prislop spre Maramureş. Sc numea Şoseaua
Belgiană. Şoseaua podolică, care se bifurca din Şoseaua Carpatină în dreptul comunei
Mămăieşti şi pornea spre nord până în dreptul localităţii Zalcszczyki, trccând în Galiţia
şi tot din şoseaua caipatină la Şiret sc despărţea şoseaua vamală care mergea spre est la
vama Sinăuţi. Acestea au fost construite între 1824-1855. în 1863, Bucovina dispunea
de reţea de 1.683 km de drumuri împărăteşti, 70,3 km drumuri de vamă, 9,5 km drumuri
de saline, iar restul drumuri districtuale şi dc ţară (Grigorovitza 1908).
Reţeaua dc căi ferate cuprindea la 1908 peste 500 km. Linia principală era
vechea calc ferată Lemberg-Cernăuţi-Iaşi. Această linie traversează Bucovina de la
Nopolocăuţi şi până la Iţcani-Burdujeni, pe o lungime de 114 km. Construirea acestei
importante artere care leagă Bucovina dc restul Europei s-a realizat între anii 1865226
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IH69. Din ca sc desprind, linia ferată locală Cemăuţi-Noua Suliţă dc 30,8 km, deschisă
|.t 1884, carc făcca legătura cu liniile ferate ruseşti, precum şi multe alte linii
(tirigorovitza 1908). Mai existau o sumedenie de căi ferate mai scurte, mai mult sau
i n . i i puţin modernizate, construitc în special în zona montană, pc văile râurilor pentru
transportul lemnului. La construirea dramurilor şi căilor ferate au fost folosiţi specialişti
«nâini şi reprezentanţi ai coloniştilor germani, slovaci, poloni, precum şi zilicri
autohtoni şi militari.
Căi dc comunicaţic mai erau şi apele folosite pentru plutărit, prin sistemul
barajelor temporale, haituri, în 1908 clc fiind în număr de 20. De asemenea Nistrul şi
l’rutul erau navigabile (Grigorovitza 1908).
în scopul înlesnirii legăturilor dintre localităţi, la 1 ianuarie 1783, sub
guvernatorul Enzenberg s-a înfiinţat la Cernăuţi cea dintâi staţie de poştă care făcea
legătura între Sniatyn pc de o parte şi Vatra Domei pe de altă parte. Dc-a lungul
principalelor artere dc comunicaţie iau fiinţă hanuri, staţii sau oficii poştale. Un astfel dc
han foarte apreciat se afla la 1819 la Câmpulung Moldovenesc. Staţii de poştă existau la
inccputul secolului XX la Tihuţa, Poiana Stampei, Doma, Valea Putnei, Pojorâta.
Aceste staţii dc poştă şi hanuri erau înzestrate dc administraţia imperială cu terenuri
pentru întreţinerea mai multor cai. Diriginţii de poştă, în exclusivitate din rândul
coloniştilor, erau dc obicei germani sau poloni, ca Wendel Kratzcr la Doina şi Stanislav
Dicticky la Rădăuţi. Diligcnţcle poştale dispuneau dc trei locuri pentru pasageri şi unu!
pentru vizitiu. Plecau zilnic pe rata Suceava-Ccmăuţi, cu halte la Rădăuţi, Grăniceşti şi
Şiret. Pentru diligenţe plecau poşte călări în zilele de vineri şi sâmbătă, întorcându-sc
duminica, miercurea şi vinerea. Din 1788 s-a introdus şi serviciul poştal pentru
trimiterea corespondenţei. în 1818 o cursă poştală lega oraşul Lembcrg, prin oraşele
Stanislau, Sniatyn, Cernăuţi, Hcrţa, Dorohoi, Botoşani, dc Iaşi. în 1829 sc unifică
serviciile poştale cu cele ale diligenţei. între 1802 şi 1862 numărul oficiilor poştale a
sporit de ia 9 la 27. La Rădăuţi serviciul poştal s-a introdus la 1836. Până în 1851, atât
scrisorile cât şi pachetele se transportau fie prin ştafete călări, fie prin diligenţe
(Iacobescu 1993). Tot atunci Bucovina avea 60 de oficii telegrafice care transmiteau un
milion şi jumătate de telegrame anual. Serviciul telefonic introdus la 1883 avea ia 1908
mai multe centrale şi peste 300 de linii (Grigorovitza 1908).
în Bucovina existau, ca şi acum, importante izvoare de apă minerală. între
1806-1807 medicul districtual Ignatz Plutschk după ce constata calităţile curative ale
izvoarelor minerale şi ale turbărici de Ia Poiana Negri şi Doma Candreni, obţinea
alocarea sumei dc 200 fiorini pentru continuarea investigaţiilor la Vatra Domei şi
Candreni. El propunea amenajarea a câtc unei băi publice şi a unor hoteluri la Doma
Candreni, Vatra Dornei şi Poiana Stampei. La mijlocul secolului XIX existau 4 staţiuni
balneo-climatcricc şi dc tratament la Vatra Dornei - băi de fân şi nămol, Lăpuşna şi
Iacobeni - băi de sulf, Solea - aerosoli.
S-a trecut la îmbutclierea apei minerale, în 1812 vânzându-se 50.000 de sticle
în principal la Viena, dar şi la Lemberg sau în Rusia. Tot în 1812 începe construirea
staţiunii balneare Vatra Domei, definitivată în 1845 (Popescu Argeşel/ Ursulescu 1973).
Astfel în urma colonizăr.Ior potenţialul demografic al Bucovinci a crescut de la
6-7 locuitori pe km2 în 1774, la 61,9 locuitori pe km2 în 1890.
Recensământul din 1910 dă următoarele cifre pe naţionalităţi: din 798.355
locuitori, 273.354 români, adică 34,24%; 305.101 ruteni, adică 38,22%; 73.073
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germani, adică 9,15%; 95.778 evrei, adică 12%; 36.211 poloni, adică 4,54%; 14.838
alte naţionalităţi, adică 1,85%.
Procentele după confesiuni erau următoarele: 68,59% ortodocşi, 12,35%
romano-catolici, 3,28% greco-catolici. 1,15% evanghelici, 11,63% mozaici şi 3% alte
confesiuni (Messner 1985).
în concluzie, peocuparea autorităţilor pentru dezvoltarea Bucovinei din punct
de vedere economic au fost constante. Ele s-au manifestat în detaşarea netă a provinciei
faţă de vecini, transformând Bucovina în vector de progres şi civilizaţie centraleuropeană, cu organizare juridică riguroasă, cu un cult şi un apetit foarte clar motivate
pentru muncă şi iniţiativă economică. Un rol hotărâtor în acest proces l-au avut etniile
colonizate sau imigrate aici.
în Bucovina s-a realizat un model de convienţuire comparabil cu puţine alte
zone din Europa, el dăinuind atât sub stăpânirea austriacă, cât şi sub guvernarea
românească, convieţuirea dintre autohtoni şi noii veniţi, care lesne s-au considerat aici
ca într-a doua lor patrie, decurgând în deplină armonie, ci părăsind-o cu sau fără voie
numai în urma sfărtecării provinciei prin pactul Ribbentrop-Molotov. Modelul acestei
convieţuiri şi munci asidue pentru propăşirea generală poate sta la baza integrării
europene.
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SATUL BUCOVINEAN
ÎN CONTEXTUL EVENIMENTELOR DE LA 1848

Ethnische und wirtschaftliche Probleme in der Bukowina

Obwohl auf diesem Gebiet seit viele Jahrhunderten rumănische BevOlkerung
ansăssig war, siedelten die Osterreichischen BehOrden in der Bukowina anderer ViJlker
an mit dem Ziel rascher wirtschaftlicher Entwicklung und der Integration des Gebietes
in den Rest der Monarchie. Zusammenleben und Zusammenarbeit der verschiedenen
VOlkerschaften erwiesen sich als gewinnbringend fllr das Gebiet der Bukowina.
Der Artikel setzt sich vor aliem aus Statistiken zusammen und fuBt auf
Sammlungen von Zahlenmaterial. Neben der Landwirtschaft, die sich an erster Stelle
befmdet, entwickelten sich andere Wirtschaftsbereiche: das HUttenwesw, Druckwesen,
verarbeitendes und Nahrungsmittelgewerbe, Chemie und Holzverarbeitung.
Die Elektrifizierung der Stădte, das Statistiken zusammen und die
Eisenbahnlinien, Post, Telegraf und Telefon sicherten die Verbindung der Bukowina
mit ganz Europa und verliehen dem Land einen besonderen Status.
Der Artikel hat das Ziel, den wirtschaftkichen Charakter der Bukowina in der
Periode Osterreichischen Besatzung unter ethnischer Perspektive aufzuzeidgen, weil
sich in diesem Gebiet eine berufliche Spezialisierung der verschiedenen VOlker
abzeichnete.
Der hier verOffentlichte rumanische Text ist ein Auszug aus einer
umfassenderen Arbeit liber dasselbe Thema, die ich Interessierten geme zuganglich
mache.

CRIST1NA PÎNZARIU
Rădăcinile revoluţiei române din 1848 sunt adânci, căci, aşa cum scria Nicolae
Bălcescu în Mersul revoluţiei în istoria românilor, "revoluţia generală fu ocazia, iar nu
cauza revoluţiei române... Cauza ei se pierde în zilele veacurilor... Uneltitorii ei sunt
optcsprezcce veacuri de trude, suferinţe şi lucrare a poporului asupra lui însuşi. Mărturii
ale acestui adevăr sunt în primul rând marile ridicări ale maselor din perioada de
destrămare a orânduirii feudale: răscoala ţărănească transilvană din 1784 şi, mai ales,
mişcarea revoluţionară din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, desfăşurată în Ţara
Româncască dar cu un ecou puternic în toate ţările române"1.
Aflată în acea perioadă sub stăpânire habsburgică, Bucovina avea să fie şi ea
cuprinsă de valul revoluţiei de la 1848, integrându-se astfel revoluţiei generale
româneşti, carc a avut, în ciuda frontierelor vremelnice şi arbitrare de atunci, un profund
caracter unitar, dovedind că "toţi românii erau însufleţiţi de aceleaşi idei, năzuiau spre
acelaşi ideal"2.
Toată etapa de după anexarea din 1775 până la revoluţia de la 1848 csic
caracterizată printr-o impresionantă sumă dc acţiuni protestatare, memorii, plângeri,
petiţii, tulburări politice, care exprimă setea tic dreptate şi libertate a românilor
bucovineni3. Astfel, în 1803 au avut Ioc "adunări nepermise şi tulburări"'. în 1805 are
loc răscoala sătenilor din zona Câmpulungului Moldovenesc, ţăranii denunţând
exploatarea şi mizeria, refuzând să-şi trimită fiii în faţa comisiilor de recrutare5. Au loc
şi acţiuni de solidaritate ale românilor cu lupta de eliberare naţională a polonezilor, fapt
ce sileşte gubemiul din Lemberg să trimită unităţi militare în zonă, confruntarea
soldându-se cu numeroase victime, în acelaşi timp peste 3000 de persoane fug în
Moldova: din 1803 şi până în anul 1814 peste 20.000 de locuitori au emigrat în ţară,
adică aproape o treime din întreaga populaţie a Bucovinci existentă aici la începutul
veacului al XIX - lea6. în 1821, ca un ecou al revoluţiei din Muntenia se semnalează
ridicări ţărăneşti în Munţii Bucovinei şi în Galiţia7. Dintr-un raport al Curţii dc Apel din

Revoluţia română din 1848, B u c u re ş ti, 1 9 7 4 , p .9 .
Un capitol din viata culturală a românilor din Bucovina (1774-1857), B u c u ro ş ii, 1916,

!A p u d D . B c rin d e i,
"I.N isto r,

p .4 5 .
3M .Ia c o b e s c u ,

Românii din nordul Moldovei sub habsburgi, î n AHA, la ş i, X X V , 1 9 8 8 , p .7 3 .
4Ibidem, p .7 4 .
^ r .B a l a n , Răscoala ţăranilor din ocolul Câmpulungului Moldovenesc din anul 1805, C e rn ă u ţi,
1 923, p .2 4 .

Conştiinţa naţională a românilor bucovineni, în AHA, Ia şi, X II, 1 9 7 5 , p. 178.
7Ibidem, p . l 7 9 -1 8 0 .
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230

231

Satul bucovinean la 1848

Cristina Pînzaru
Liov înaintat Curţii Supreme de Justiţie din Viena, rezultă că în anul 1831 în Bucovina
ţăranii au atacat domeniile statului, aflate în folosinţa lor, conacele, şi au ucis nobili.
Ţăranii au fost încurajaţi de clerul sătesc, aproape singura pătură românească de
intelectuali, apărătoare a drepturilor istorice ale poporului8.
O situaţie aparte a cunoscut zona Ocolului Câmpulungului Moldovenesc,
ţăranii câmpulungcni, spre deosebire de locuitorii din alte părţi ale Bucovinei,
bucurându-sc în perioada premergătoare ocupării habsburgicc dc privilegii importante.
Astfel, erau scutiţi de plata birului faţă dc stăpânul moşiei, în afară dc sferturi, goştina
dc oi şi de folărit, nu dădeau domnului dijma sau zcciuiala (a zccca parte din roadele
pământului), nu lucrau boierescul, sc puteau aşeza pe orice loc din ocol, fiind liberi să-şi
construiască locuinţe pc pământul curăţat dc ei din pădure. în acciaşi timp, aveau
dreptul să pescuiască şi să vâneze în pădurile domneşti, dc a-şi paşte turmele dc oi, dc
vite şi de cai în poienile munţilor, se puteau servi în mod gratuit de lemnul din pădure.
Anumite taxe, cum ar fi crâşmăritul şi morăritul nu s-au plătit niciodată în Ocolul
Câmpulungului. Se poate afirma deci că ţăranii câmpulungcni n-au fost niciodată
iobagi. Astfel, ci susţineau cu tărie în faţa autorităţilor că "sunt ţărani liberi"9.
După ocuparea Bucovinei vor interveni schimbări în obligaţiile ţăranilor
câmpulungcni. Astfel, în 1791 şeful Domeniului Sf. Ilie, Kugler a prezentat un raport
autorităţilor austriece în care propunea ca "locuitorii ocolului Câmpulung să fie trataţi la
fel cu locuitorii celorlalte domenii din Bucovina, adică să fie transformaţi în iobagi ai
Domeniului, anulându-se privilegiile primite în trecut"10. Situaţia ţăranilor din Ocolul
Câmpulungului Moldovenesc avea să se înrăutăţească în anii dinaintea revoluţiei de la
1848.
Controversata problemă a delimitării hotarelor din 1840 avea să ridice
probleme ţăranilor câmpulungcni, ei protestând la 31 mai 1841 împotriva alcătuirii
comisiei de delimitare, cerând iniţial să fie formată din funcţionari superiori. Ei
susţineau că "Domeniul îi tratează drept iobagii lui", afirmând în acelaşi timp că ci "sunt
ţărani liberi ai liberului ocol dc Câmpulung". Ei cereau: "Să ni se restituie lazurile
făcute de noi în munţii mănăstireşti şi confiscate în urmă fără nici un drept, să ni se
respecte proprietatea şi să ni sc lase veniturile, iar Domeniul să rămână cu cci 11 munţi
mănăstireşti, unde poate face ce vrea. Domeniul să nu mai intre cu forţa în proprietăţile
noastre libere după cum o face zilnic, să nu ne ia drepturile şi atunci se rezolvă dc la
sine problema"11. La 12 iulie 1843 şi 20 iulie 1844, ţăranii câmpulungcni vor înainta noi
memorii împăratului, semnate de Miron Ciupercovici (viitorul deputat de la 1848),
ţăranii Ioniţă Şandru, Ilie Piticariu, Vasile Morar, Andricş Pralea, Ilie Iacoban.
Astfel de plângeri ale ţăranilor au fost foarte numeroase în preajma revoluţiei:
în 1833 mai mulţi ţărani, printre care Ilie Iacoban, Grigori Dranca, Simion Donisă,
Mihail Cârpe, Gheorghe Moroşan, reprezentanţi ai comunelor Doma, Iacobeni şi Doma
Candreni au înaintat un memoriu Prefecturii Bucovinei cerând îndepărtarea liniilor de
demarcaţie şi restituirea pământurilor confiscate. Şi comuna Fundul Moldovei a avut de
8I .D îrd a lă ,
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11Ibidem, p .1 7 2 .
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.Niiferit. Locuitorii comunei nu au mai avut acccs la pădure, dc aceea au înaintat memorii
împăratului în 1817, 1843, iar la 18 aprilie 1845 ei s-au adresat Gubcrniului din
Lemberg, accastă din urmă plângere fiind redactată de ţăranii Miron Ciupercovici şi
Adrian Pralea, care sc aflau atunci la Viena. Ei arătau în acest memoriu că în afară dc
confiscări, amenzi, sc făceau şi descinderi domiciliare scchestrându-se obiecte din casă.
Pe lângă aceste confiscări de pământ, dc obiectc şi unelte, impuneri de
prestaţii, s-a trecut şi la maltratarea populaţiei, terminându-se adesea cu închisoarea.
Ţăranii Ilie Niculiţă şi Petre Ursul din Şarul Domei au înaintat la 1 ianuarie 1842 o
plângere Prefecturii Bucovinei, de aceea au fost închişi şi maltrataţi. Iată cum avea să
dcscrie la 10 iulie 1843 Miron Ciupercovici situaţia din satele bucovinene: "Ce se
întâmplă în Bucovina este nemaipomenit. în Bucovina nu numai că se fură oamenilor
avutul, ci ei sunt schingiuiţi dc nişte funcţionari lipsiţi de Dumnezeu şi de conştiinţă"12.
în accst context, speranţele legate dc revoluţia din 1848 au fost mari.
Câmpulungenii credeau că a sosit momentul să-şi poată redobândi drepturile desfiinţate
abuziv dc oficialitatea austriacă, să vadă desfiinţat Domeniul şi să fie pedepsiţi
funcţionarii incorecţi. Nici una din accste speranţe nu avea să se împlinească. Domeniul
a rămas cu toate prerogativele sale, funcţionarii fiind menţinuţi în funcţii, iar ţăranii au
continuat să rămână în starea jalnică în care sc găseau mai înainte.
Astfel de abuzuri şi asupriri din partea stăpânilor aveau loc şi în alte localităţi
ale Bucovinei. în 1824, locuitorii satului Stroieşti se plâng "împotriva tratamentului de
sclavi şi a creşterii zilelor dc robotă pe an"u . Situaţia grea a ţăranilor este reflectată şi în
coloanele gazetei Bucovina, unde găsim următoarele afirmaţii: "Starea locuitorilor între
Prut şi Nistru este vrednică de toată jalea. Nevoia şi mizeria au ajuns acolo la un grad
înfricoşat. O mulţime nenumărată de familii dc ţărani, luptându-se cu cea mai amară
lipsă, cu foamea şi cu însăşi moartea, întind cu deznădejde mâiniie cerând milă şi
ajutoriu de la ocârmuirc, căreia ci dau rodul muncii lor spre ţinerea fiilor lor spre
apărarea statului"14.
în 1824, în zona Rădăuţiului ţăranii erau obligaţi să arc, să semene şi să adune
roadele de pc fostul lan vlădicesc, devenit "lanul împărătesc". Dintre vechile obligaţii
rămăseseră dijma, precum şi alte bcilicuri, avantajoase pentru noii ocupanţi15. Şi aici
ţăranii sc vor răscula în august 1849 sub conducerea ţăranului Ionică Văcărcan.
Deputatul ales din zona Rădăuţiului, Mihai Bodnar, despre carc Ion Nistor spune că era
"cel mai bun patriot şi mai inteligent dintre toţi deputaţii"16, venise de multe ori în
mijlocul ţăranilor pentru a le susţine revendicările: scutirea dc robotă, dc dijmă, de
biruri şi împroprietărirea17. Răscoala ţăranilor din zona Rădăuţiului va fi înăbuşită în
sânge de către autorităţile ţariste, chemate în ajutor dc Austria. Capul răscoalei, Ionică

1'Ibidem, p .2 2 4 .
B N .G ră m a d ă , Sătenii şi stăpânii in
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Văcărean, va fi împuşcat, iar alţi ţărani au fost trimişi în închisorile habsburgice,
neîncăpătoare în acei ani pentru cei ce luptau pentru libertate şi pentru drepturi.
Creşterea îndatoririlor faţă de proprietari, încercarea de a aplica normele
rusticale din Galiţia şi faţă de bucovineni, înăsprirea condiţiilor de trai, îi va determina
pe mulţi români bucovineni să treacă graniţele, peste “Cordon”, în Moldova. Asfel, s-a
produs în urma anexării, un adevărat exod al populaţiei, care a durat mai multe decenii
şi carc n-a putut fi oprit prin nici o măsură administrativă18.
Sarcinile urbariale de care trebuiau să se achite românii bucovineni erau foarte
mari, numărul zilelor de clacă crescând dc la 6 -12 zile pe an, cât era în 1774, la 165 de
zile şi chiar mai mult, de aceea deputaţii ţărani din Bucovina, aleşi !a 1848, vor cere, în
primul rând, printre alte revendicări, împroprietărirea ţăranilor.
în ceea ce priveşte şcolile româneşti din Bucovina, acestea vor primi o grea
lovitură în urma anexării Bucovinei la Galiţia19. Limba română a fost înlocuită cu
limbile germană şi polonă. Sc povesteşte din bătrâni că şcolarii români, care îndrăzneau
să vorbească în şcoală româneşte, erau obligaţi să poarte la gât chipul unui măgar20. în
aceste împrejurări, când limba şi chiar fiinţa naţională a populaţiei din Bucovina erau în
primejdie, când românii bucovincni au văzut că şcolile oficiale nu mai corespund
intereselor lor, ei au recurs la vechiul obicei a! şcolilor private, ale învăţătorilor
ambulanţi21. Aceştia vor deschide şcoli particulare în diferite sate bucovinene,
contribuind, astfel, la răspândirea ştiinţei dc carte şi la trezirea conştiinţei naţionale, întrun moment critic pentru populaţia Bucovinei. într-un articol din gazeta Bucovina se
afirma că "înfiinţarea şcolilor poporale trebuie să reprezinte în viitor mădularul ccl
dintâi şi ccl mai important în sistemul învăţământului public"22.
în acest context, mişcarea revoluţionară dc la 1848 s-a manifestat în Bucovina
printr-un pronunţat caracter social - agrar23. Politica habsburgică instaurată în 1774 a
afectat toate clasele sociale din Bucovina, cel mai greu lovită fiind însă ţărănimea.
Formând peste 90% din populaţia Bucovinei, dar neprimind nici un fel de educaţie
politică sau de altă natură, ţăranii din Bucovina, spre deosebire de cei din celelalte
teritorii româneşti şi-au ales ei înşişi deputaţi care să le reprezinte interesele,
conducători din sânul lor24. Acţionând mai mult din instinct decât din calcul, ţăranul
român din Bucovina la 1848 se simţea mai mult ţăran decât român, în memoria lui fiind
încă vii suferinţele iobăgiei. Neavând educaţia politică necesară, ţăranii înşişi au fost
lipsiţi dc conducători adevăraţi, revoluţia din 1848, găsindu-i astfel pe românii din
Bucovina dezorganizaţi, nepregătiţi. Prin reprezentanţii săi, Bucovina a trimis la Viena
elementele sale ccle mai bine pregătite, care cunoşteau realităţile satului românesc în
acel moment fierbinte al anului 1848. în special deputaţii români Mihai Bodnar din
Rădăuţi şi Miron Ciupcrcovici din Câmpulung au cerut imperios înlăturarea

boierescului tără despăgubirea proprietarilor, menţionând că prin sporirea abuzivă a
zilelor de robotă, ţăranii şi-au supraîmplinit obligaţiile25. Tot acum putem vorbi şi dc
pleiada de cărturari, în frunte cu fraţii Hurmuzachi, crescuţi în spiritul educaţiei
naţionale de Doxachi Hurmuzachi, părintele lor26. Accsta avea să lase moştenire
urmaşilor săi misiunea dc a împlini "trei datorii mari şi sfinte pentru care aveţi a
răspunde înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor şi a urmaşilor voştri. Aceste trei
datorii sunt: patria, limba şi biserica"27.
Aşa cum am arătat, încă înainte de revoluţie, precum şi în timpul ei, au avut loc
numeroase răscoale ţărăneşti în diverse locuri, cu ocupări dc conace şi moşii, la care
autorităţile au răspuns cu vărsări dc sânge. O dată cu declanşarea revoluţiei la Viena, la
13 martie 1848, în satele bucovinene, în special în cele dominate de clăcaşi, vor avea
loc acţiuni protestatare, cu caracter de masă. Se vor răscula ţăranii din Voloca,
Mămăcşti, Cuciur Marc, Ciudin, Corceşti, Huţa Veche, Şipcniţi, cerând desfiinţarea
boierescului, înlăturarea dajdiilor şi prestaţiilor, alungarea arendaşilor şi dregătorilor. în
fruntea ţărănimii răsculate din această parte a Bucovinei s-a remarcat Lukian Kobiliţă,
un huţul din Putila28. Raportând despre aceste răscoale ţărăneşti către guberniul Galiţiei,
prefectul Bucovinei Gheorghe Isăcescu, avea să afirme că "ţăranii ocupă şi împart cu
forţa pământul agricol, păşunile, că refuză să-şi mai achite obligaţiile în muncă şi în
bani" .
în accastă atmosferă, în a doua jumătate a lunii martie, mai exact la 22 martie
1848, a avut loc la Cernăuţi, capitala Bucovinei, o adunare populară, cu acest prilej
înfiinţându-se un comitet de acţiunc, condus de Doxachi Hurmuzachi, cu scopul de a
formula un program de revendicări30. Conducătorii revoluţiei din Bucovina şi în special
Hurmuzăcheştii condiţionau şi subordonau dezideratul rezolvării problemelor sociale,
economice, politice, culturale şi religioase, de dezlipire a Bucovinei de Galiţia şi
constituirea ei în provincie autonomă. Iată ce afirma Gcorge Hurmuzachi în primul
număr al gazetei sale, Bucovina: "Bucovina care nu este cea dc pc urmă perlă în
frumoasa cunună de ţări a Austriei s-a trezit la viaţă nouă"31. Sub presiunea valului
revoluţionar, care cuprindea aproape toate provinciile imperiului, la 15 martie 1848,
împăratul Fcrdinand I promite o nouă constituţie, al cărci proiect va fi publicat la 15
aprilie 184832. Prin patenta imperială din 17 aprilie 1848 s-a hotărât ca în ziua dc 15 mai
să fie pusă în aplicare noua dezrobire a ţăranilor în Galiţia şi Lodomcria şi, implicit, în
Bucovina. Guvernatorul Galiţiei, contele Stadion, a ţinut să întrebe, mai întâi, pe
proprietarii bucovincni dacă este neccsar să extindă patenta asupra Cercului bucovinean.
Proprietarii bucovineni Mustazza, Gafencu, Capri, Zotta, Popovici, Goian, Petrovici,
Costin, Vasilco, Doxachi Hurmuzachi şi Louis Mikuli vor vedea ca inadmisibilă, din

18I.Nistor, op.cit., p.14.
I9V.Boca, învăţătorii ambulanţi în Bucovina. în Suceava, Vl-VII, 1979-1980, p.299.
20I.Nistor, Istoria bisericii din Bucovina, Bucureşti, 1916, p.55.
2lV.Boca, op.cit., p.300.
22Bucovina, nr.5/1848.
231. Negură, Evolufia economică a Bucovinei (1774-1918), în Suceava, Vl-VII, 1979-1980, p.193.
24M.Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol.I (1774-1918), Bucureşti, 1933, p.370.

*SI.Negură, op.cit., p. 194-195.
*6I.Dîrdală, Conştiinţa naţională a românilor bucovineni..., p.180.
27
I.Nistor, op. cit., p.64.
28M.Iacobescu, op. cit., p.372-?73.
~9I.Dîrdali, Desfiinţarea boieresculu, în ţinutul Sucevei, în AilA, laşi, IX, 1972, p.224-225.
30M.Iacobescu, op. cit., p.373.
3lT.Balan, Fraţii George şi Alexandru Hurmuzachi şi ziarul "Bucovina", Cernăuţi, 1924, p. 14.
3‘M.Iacobcscu, Revoluţia de la 1848 în Bucovina, în Suceava, V, 1978, p.22.
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punct dc vedere legal, extinderea patentei imperiale. Totuşi ei credeau că desfiinţarea
clăcii s-ar putea proclama, în principiu şi în Bucovina, rămânând însă ca termenul
aplicării şi condiţiile de despăgubire pe scama proprietarilor să se fixeze numai de
Adunarea Constituantă, care urma să fie convocată pe data dc 26 iunie 1848. Tocmai
această atitudine rezervată a marilor proprietari faţă dc dezrobirea ţăranilor a produs
mari nemulţumiri în rândurile ţărănimii, ceea cc a avut drept urmare faptul că în
alegerile pentru Constituantă nu a reuşit nici un candidat din rândurile marilor
proprietari13. în acest context, în preajma alegerilor pentru Constituantă, fruntaşii
români bucovineni vor convoca, pentru ziua de 20 mai 1848, o marc adunare naţională
la Cernăuţi, la carc vor lua parte oameni veniţi din toate colţurile Bucovinei,
reprezentanţi ai tuturor claselor sociale. Preşedinte al Adunării a fost ales Doxachi
Hurmuzachi, sub conducerea căruia a fost elaborat un program alcătuit din 12 "dorinţe"
privind întreaga viaţă politică, naţională, culturală şi economică a Bucovinei3-*. Se cerea,
în primul rând, separarea Bucovinci dc Galiţia şi restabilirea autonomiei ţării lor,
conservarea caracterului ei istoric prin crearea de şcoli naţionale de toate gradele şi
introducerea limbii române în administraţie şi în viaţa publică, dezrobirea ţăranilor prin
desfiinţarea clăcii şi a dijmei, garantarea libertăţii religioase şi proclamarea principiului
de egalitate între toate confesiunile din Bucovina şi alte deziderate de ordin economic şi
administrativ. Acest program, dezvoltat şi completat în iunie 1848, va fi înaintat sub
titlul de "Petiţia ţării" guvernului dc la Viena, de către cei opt deputaţi, aleşi în acceaşi
lună de către populaţia Bucovinei. Pe o poziţie foarte fermă pentru acordarea statutului
dc autonomie şi apărare a intereselor naţionale, sc vor situa deputaţii ţărani Mihai
Bodnar şi Miron Ciupcrcovici carc vor înainta parlamentului un memoriu de
revendicări35.
în ceea ce priveşte reglementarea raporturilor dintre ţăranii asupriţi şi marii
proprietari, problemă cc frământa toate categoriile de ţărani, deputaţii aleşi din
parlament, cunoscând în amănunt această problemă, sc vor situa pe o poziţie ferm
revoluţionară, pc care o vor exprima limpede şi cutezător.
Revendicări asemănătoare au trimis, prin plângerile lor parlamentului şi ţăranii
din alte sate bucovincne, cum ar fi: Pătrăuţi, Dărmăncşti, Marginea, Horodnic, Liteni.
între rcclamaţiile prezentate la 1848 parlamentului austriac de către deputaţii
bucovineni, ccle mai multe au drept obiect îndeosebi sustrageri de pământuri rusticalc,
din partea proprietarilor de moşii. Maltratări, arestări nemotivate, dotări insuficiente,
cereri de taxe pentru toloacă, oprirea de a trece pe anumite drumuri, impunerea de a da
străji la curtca boierească, trimiterea de către stăpân la oaste a altui sătean în locul celui
recrutat, luarea dijmei în mod arbitrar36, sunt câteva din asupririle de care se plâng
sătenii din Malatincţ, Corovia, Valea Sacă, Zaharcşti, Chilişeni, Oficiul Cercual din
Cernăuţi în anii premergători izbucnirii revoluţiei37.

Sub presiunea frământărilor şi răscoalelor ţărăneşti, cât şi datorită activităţii
susţinute dc deputaţii ţărani în parlament, în condiţiile în care ţărănimea refuza să mai
execute boierescul şi alte obligaţii, prin legile din 7 septembrie 1848 şi 15 august 1849,
h fost desfiinţat boicrescul şi au fost satisfăcute o bună pane din revendicările sociale
nlc ţărănimii. Acordarea în 1849 a statutului dc autonomie pentru Bucovina şi
desfiinţarea boierescului, cu toate limitele existente, au fost fară îndoială, ccle mai dc
scamă cuccriri ale revoluţiei de la 1848 în Bucovina, satisfîScându-se astfel o bună parte
din revendicările sociale ale ţărănimii38.
Situaţia ţărănimii bucovinenc, după aşa-zisa împroprietărire din 1848, avea să
rămână, în continuare dificilă, ca dc altfel mult timp în zbuciumata istoric a românilor,
vechile obligaţii fiind înlocuite cu altele. Va continua plata birului, iar neînfiinţarca unor
institute de credit îl va face pe ţăranul bucovincan, curând după accca, să ajungă "din
ghearele boierescului, în altele şi mai nemiloase ale beţiei şi cămătăritului"3 , de aceea
lupta pentru rezolvarea problemei ţărăneşti va continua. Rcchiziţiilc şi prestaţiile pentru
trupele ruse, foametea, epidemiile de holeră vor determina un nou val de nemulţumiri,
sub presiunea cărora se va trece la împroprietărirea unor ţărani fîlră sau cu prea puţin
pământ. în acest scop s-au folosit 80.000 ha din moşiile Fondului Bisericesc’0. în acelaşi
timp, continua lupta pentru dreptate a ţăranilor din fostul ocol al Câmpulungului
Moldovenesc. în 1861, Eudoxiu Hurmuzachi va tipări, la Viena, Strigătul după ajutor
al comunelor aparţinând ocolului Câmpulung Moldovenesc din Bucovina", în care era
demascată întreaga politică habsburgică, prin care ţăranii fuseseră văduviţi dc drepturile
lor legitime din moşi-strămoşi, iar proprietăţile le fuseseră uzurpate şi acaparate, fiind
aduşi, cci mai mulţi dintre ci, în situaţia de iobagi. Alături dc Eudoxiu Hurmuzachi s-au
aflat şi fostul deputat dc la 1848, Miron Ciupcrcovici şi ţăranul Ilic Niculiţă.
în urma cercetărilor fiicute de comisia mixtă din partea autorităţilor imperiale şi
a câmpulungenilor, întocmită dc Frantz Joscpf I în 1862, a trecut în posesia ţăranilor,
între anii 1863-1872, aproape jumătate din suprafaţa revendicată de câmpulungcni.
Ţăranii aveau să ridice pc Rarău, o movilă, ca însemn pentru noua delimitare a
proprietăţilor lor şi în amintirea victoriei parţiale a luptei pentru dreptate; ea s-a numit şi
se mai chcamă şi astăzi "Movila lui Hurmuzachi"42.
Se poate constata că soarta ţăranilor bucovineni nu s-a îmbunătăţit prea mult, în
urma frământărilor naţionale şi economice din 1848. Totuşi, prin contactul
bucovinenilor cu românii din celelalte ţări, prin izbârizilc obţinute, a mărit forţa lor dc
rezistenţă naţională, revoluţia de la 1848 căpătând astfel, şi pentru românii bucovineni,
o profundă semnificaţie istorică.
Se poate afirma totodată că, deşi înfrântă, revoluţia de la 1848 a fost, în fapt,
biruitoare. Constituirea statului naţional român în 1859, prima etapă pe drumul făuririi
statului naţional unitar, reformele lui Cuza, în special cea agrară, cucerirea
independenţei în 1877, proclamarea Regatului la 1881 şi desăvârşirea unităţii statale a

33l.Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p.92-93.
^Idem , Un capitol din viata culturală.... p.46.
35M.Iacobescu, op. cit., p.26.
35N.Grămadă, op.cit., p.92.
37Ibidem, p.91-93.
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M.lacobescu, op.cit., p.30.
39I.Nistor, op.cit., p.61.
40
M.lacobescu, Din istoria B u c o v i n e i p.446.
4lT.Balan, Din istoricul Câmpulungului.... p .l35-241.
'"M.lacobescu, op. cit., p.446.
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întregii naţiuni în 1918, nu au fost decât succcsivc confirmări ale justeţei viziunii
revoluţionarilor de la 1848 şi totodată, încununări repetate ale revoluţiei care se afirma
astfel, mereu biruitoare.

ACTIVITATEA LUI DIM ITRIE ONCIUL ÎN
MIŞCAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR DIN BUCOVINA
DAN EMILIAN PETROVICI
în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, românii din Bucovina îşi intensifică
eforturile de afirmare pe plan cultural-naţional. Dezvoltarea învăţământului în limba
română, înfiinţarea unor societăţi culturale, editarea unor publicaţii şi lucrări de
literatură şi istorie naţională au contribuit la educarea tineretului în spiritul idealurilor
sacre ale neamului românesc.
Pe arena vieţii culturale şi politice îşi face apariţia prima generaţie de tineri
intelectuali, educată în spiritul ideilor naţionale paşoptiste. Oraşul Cernăuţi, capitala
provinciei Bucovina, devine un focar dc spiritualitate românească spre care şi-au
îndreptat paşii tinerii din nordul Moldovei, dar şi din Ardeal şi Basarabia. Numeroşi
tineri români au studiat la facultăţile din cadrul Universităţii germane, înfiinţate la
Cernăuţi, în 1875, unii dintre ei continuându-şi studiile la Viena şi Berlin, devenind,
ulterior, personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti1. Din această elită
intelectuală - pe care Bucovina a dat-o spiritualităţii româneşti în epoca modernă, ca o
expresie elocventă a strălucitei îmbinări între civilizaţia şi cultura germană şi cca
română - a făcut parte şi Dimitrie Onciul, unul din marii noştri istorici, întemeietor al
şcolii critice în istoriografia română2.
Dimitrie Onciul s-a născut la 26 octombrie 1856, la Straja, petrecându-şi
copilăria la Vicovul dc Sus, unde tatăl său a fost preot3. După absolvirea cursurilor
şcolii primare ortodoxe din Cernăuţi, în 1867, îşi continuă studiile liceale în acelaşi
oraş. Primele două clase de liceu Ie-a terminat cu distincţie. în primăvara anului 1873,
pe când era elev în clasa a Vl-a, s-a îmbolnăvit grav de reumatism, fiind silit să-şi
întrerupă studiile. El s-a pregătit în particulat pentru clasele VI-VIII, prezentându-se la
examenul de bacalaureat, în martie 1876. în toamna aceluiaşi an s-a înscris la
Universitatea din Cernăuţi, la facultatea de litere, specialitatea istorie-geografie.
încă din anii de liceu Dimitrie Onciul a participat activ la viaţa socială şi
naţională. Tânărul Dimitrie, aflat în vacanţă la Straja, a participat alături de alţi colegi şi
familia sa, la grandioasa manifestare naţională organizată la mănăstirea Putna, la 13-15
august 1871, din iniţiativa Societăţii academice “România Jună” din Viena-1.
Studenţii români din Cernăuţi, sprijiniţi de T.V.Ştefanelli, au înfiinţat la 10/22
dcccmbrie 1875 Societatea academică “Arboroasa”, care îşi propunea să contribuie la
“perfecţionarea reciprocă a membrilor săi în domeniul literar-naţional", la “dezvoltarea

Univers'tatea din Cernăufi în perioada interbelică - Preliminarii, în Glasul
Bucovinei, C c m ă u ţi- B u c u r e ş ti, a n II, n r.2 /1 9 9 5 , p . 125.
3M .la c o b c s c u , Dimitrie Onciul şi filozofia istoriei, în Suceava, IV , 1 9 7 7 , p .1 4 5 -1 5 4 .
3T h .B a la n , Dimitrie Onciul (1856-1923), C e rn ă u ţi, 1938, p .7 şi u rm .
4P a m fil C .G e o rg ia n , Dimitrie Onciul, în Convorbiri literare, an L X X III, 1 9 4 0 , n r.7 -1 2 , p .8 9 5 .
!M irc c a G ro g o ro v iţă ,
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spiritului social” şi să-i ajute material pc studenţii săraci5. în conduccrea societăţii a
activat şi un frate al lui Dimitrie, llaric Onciul, alături de Gherasim Buliga, Ciprian
Porumbescu, Ion Topală, Zaharia Voronca şi Gheorghe Popescu. în 1876, studentul
Dimitrie Onciul devine membru activ al “Arboroasci”, fiind ales în comisia literară, în
cadrul căreia a prezentat un studiu despre Mihai Viteazul6. Activitatea societăţii a fost
interzisă dc autorităţile habsburgicc şi animatorii ei au fost arestaţi, în noiembrie 187 77.
Deşi qu a fost implicat direct în "procesul arborosenilor”, Dimitrie Onciul a fost
prezent, alături dc eolegii săi, la desfăşurarea acestuia, manifestându-şi public
indignarea faţă de această înscenare judiciară.
Făclia naţională aprinsă de “arboroseni” va fi dusă mai departe de Societatea
Academică “Junimea”. Dimitrie Onciul a fost în fruntea comitetului provizoriu, carc a
pregătit statutul şi a obţinut aprobările necesare din partea autorităţilor imperiale. La 2
decembrie 1878, el adresa un apel studenţilor români din Bucovina: “... Lipsa unei
societăţi care are menirea a fi centrul de întrunire al acadcmicilor români dc aici, pentru
dezvoltarea lor reciprocă pe terenul naţional - literar şi social, a fost destul de dureros
simţită dc întreaga junime acadcmică română dc Ia Universitatea noastră, prin un an
întreg. Nutrim dară speranţa fermă, cum că fiecare acadcmic român nu va întârzia a
intra în această socictate, a cărei deplină constituire este foarte urgent dorită”8. Apelul
său a avut succcsul dorit şi la 7 decembrie 1878, a avut loc adunarea constitutivă a
“Junimii”, fiind ales primul ei preşedinte, iar Ciprian Porumbescu, secretar9. în comisia
literară a prezentat lucrări originale: “înfiinţarea Imperiului româno-bulgar prin
Asanizi” (2 mai 1879) şi “Primul amor al unui ministru” (9 iulie 1879). La întâlnirea
junimenilor din 11 octombrie 1879, Dimitrie Onciul şi-a luat rămas bun de la eolegii
săi, dorind să-şi continue studiile la Universitatea din Viena. Studenţii i-au mulţumit
pentru activitatea desfăşurată în societate şi, ca omagiu, i s-a conferit calitatea de
“membru emeritat”, deşi el era încă student10.
La Viena, Dimitrie Onciul a activat în cadrul societăţii "România Jună”, cu
care avusese legături încă din perioada studenţiie sale de la Cernăuţi11. A fost ales
vicepreşedinte al comitetului de conducere al Societăţii, preşedintele Stcric Ciurcu
lăsându-1 să se ocupe dc întreaga activitate a acesteia12.
Dimitrie Onciul a solicitat conducerii universităţii, scutire de taxe şi a cerut
Fondului religionar ortodox din Cernăuţi o bursă de studii, pc care nu o va primi.

Continuarea studiilor la Viena a fost posibilă datorită ajutorului material acordat de
Societatea pentru Cultură dc la Cernăuţi13.
în 1884, Dimitrie Onciul îşi finalizează studiile, susţinând la Universitatea din
Cernăuţi examenele dc liccnţă şi doctoratul în ştiinţe istorice. A lucrat ca profesor
suplinitor la Liceul de băieţi, iar din 1886, ca profesor definitiv la Şcoala normală din
Cernăuţi14.
După studiile universitare Dimitrie Onciul şi-a continuat activitatea în cadrul
unor societăţi culturale. în 1884 devine membru activ al Socictăţii pentru Cultură, cu
carc avusese legături încă din vremea studenţiei, când s-a remarcat prin strângerea unor
fonduri pentru construirea unui cămin pentru elevii şi studenţii români . A fost
"membru întemeietor” şi secretar în anii 1890-1895 al socictăţii “Şcoala Română” din
Cernăuţi. A activat şi în “Asociaţia profesorilor secundari din Bucovina”, al cărei
secretar a fost în anii 1892-1893l6.
Activitatea ştiinţifică, de cercetare a arhivelor străine şi publicarea unor studii
care tratau într-o nouă viziune începuturile istoriei poporului român şi fonnării statelor
medievale, i-a adus recunoaşterea meritelor sale, Academia Română numindu-1 membru
corespondent, în 1899; în 1905 devine titular, iar în 1920 a fost ales preşedintele acestui
for ştiinţific17.
După 1894 starea sănătăţii sale s-a înrăutăţit, repetatele concedii medicale
solicitate Consiliului şcolar i-au creat o stare conflictuală cu autorităţile şcolare oficiale,
care i-au aplicat şi unele sancţiuni. Era firesc aşadar, şicanat fiind de autorităţile
austriece, să dorească a se muta în România, unde nu-i vor fi bănuite sentimentele şi-i
va fi apreciată activitatea. Sprijinit de Titu Maiorescu şi A.D. Xcnopol, Dimitrie Onciul
devine titularul Catedrei de istoric veche a României la Universitatea din Bucureşti
(1895).
Despărţirea de intelectualii români din Cernăuţi s-a făcut în cadrul unui
banchet festiv, organizat de societatea “Junimea”, la care au participat numeroşi
profesori, studenţi şi oameni politici. Considcrându-1 drept unul din “marii bărbaţi ai
naţiunii noastre", cei prezenţi l-au felicitat şi i-au urat un “mare viitor la centrul culturii
naţionale româneşti”, rugându-1 să rămână “unit în idei” cu românii din Bucovinals.
Dimitrie Onciul nu a uitat niciodată Bucovina natală “ ... ţara clasică a
trecutului românesc”. în anii ce au urmat a participat la toate manifestările naţionale
organizate de intelectualii bucovineni, a sprijinit activitatea societăţilor culturalc, prin
donaţii dc cărţi şi bani, acţionând ca un factor de legătură a mişcării naţionale a
românilor bucovineni cu autorităţile din România liberă19.

5I.G.Sbicra, Familia Sbiera, după tradifiune şi istorie. Cernăuţi, 1899, p.381.
6Arhivele naţionale, filiala Iaşi, fond “Junimea”, Albumul Mare, vol.I, fila 89.
Romulus Cândea, Arborosenii. Trădători austriaci şi naţionalişti români, Cernăuţi, 1937, p.30.
^h .B alan , op.cit., anexa 8, p. 126-127.
9Arhivele naţionale, filiala Iaşi, fond cit., f.90.
10Idem; vezi şi Raportul “Junimii", 1879/80, p.6 şi p.9-I0, unde Dimitrie Onciul este prezentat ca
“membru emeritat şi sprijinitor”.
"Th.Balan, op.cit., p. 130-131; D.Onciul comunica, la 22 decembrie 1878, socieiăţii “România
Jună", că Ia Universitatea din Cernăuţi s-a înfiinţat societatea “Junimea” şi solicita adresele
altor societăţi ale studenţilor români din centrele universitare apusene, care i-au fost trimise, în
ianuarie 1879.
12
Idem, p. 19 şi 91. Studenţilor de la “România Jună”, Dimitrie Onciul Ie-a prezentat, în martie
1880, conferinţa: “România şi Bulgarii în Evul Mediu".

Ibidem, p .l3-14.
14Ibidem, p.52-54.
iSlbidem, Anexa 19, p.135.
Ibidem, p.56-57.
17Ibidem, p.172-175, vezi Lista lucrărilor literare, istorice, didactice ale lui Dimitrie Onciul.
Gazeta Bucovinei, Cernăuţi, i896, an VI, nr.8, p.3; Banchetul s-a desfăşurat în seara zilei de 6

13

februarie 1896, Ia Hotelul Weiss.
19Iorgu G.Toma, Şcoala Română. Societatea culturală în Suceava, Suceava, 1908, p.72; Dimitrie
Onciul a trimis societăţii 14000 dc coroane (donaţii adunate la Bucureşti), cărţi şi manuale
şcolare.

241

Activitatea lui Dimitrie Onciul

Dan Em ilian Petrovici
în 1900, Dimitrie Oneiul a reprezentat Universitatea din Bucureşti la
manifestările prilejuite de aniversarea a 25 de ani dc la înfiinţarea Universităţii din
Cernăuţi20.
în 1903 societatea “Junimea” l-a invitat să participe la jubileul de 25 de ani, în
calitate de membru fondator şi primul preşedinte al ei21. în cadrul festivităţilor
desfăşurate la 9-10 februarie 1904, la Cernăuţi, studenţii junimeni l-au numit membru
de onoare şi i-au oferit în semn <fc omagiu, o eşarfă tricoloră: “Junimea, primului său
preşedinte”22.
în 1904, Spiru Haret, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, îl roagă să se
ocupe de difuzarea în Bucovina a “Istoriei lui Ştefan cel Mare” de Nicolae Iorga; cu
ajutorul “Junimii” şi “Societăţii pentru cultură”, au fost răspândite, gratuit, 1000 dc
cărţi23.
în 1904 (3/16 iulie) a fost organizată la Putna o mare serbare naţională dedicată
comemorării a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Au participat
personalităţi politice şi culturale din Bucovina, România şi peste 20000 de români. în
discursul festiv, Dimitrie Onciul a prezentat glorioasa domnie a lui Ştefan cel Mare,
care din “nemurirea sa” îi îmbărbătează pe români: “ ...Venim la acest mormânt ca la un
izvor de viaţă şi de virtute, izvor de însufleţire şi de îndemn la fapte patriotice şi
creştineşti...”2,1.
Din însărcinarea guvernului român, în decembrie 1904, Dimitrie Onciul îi
solicită pictorului bucovinean Eugen Maximovici să facă copii după portretele lui
Ştefan cel Mare aflate Ia bisericile din Bucovina25.
Cu ocazia Expoziţiei Naţionale Române din 1906, Dimitrie Onciul a scris
lucrarea de popularizare “Din istoria României”. Deschiderea expoziţiei la Bucureşti a
fost un prilej pentru Dimitrie Onciul cu a se întâlni cu studenţi şi intelectuali din
Bucovina26.
în 1908 “Junimea” a sărbătorit trei decenii de activitate rodnică, de slujire
permanentă a intereselor naţionale româneşti. La festivităţile organizate la Cernăuţi a
participat şi Dimitrie Onciul alături de reprezentanţi ai studenţimii (din Iaşi, Bucureşti,
Viena, Budapesta) şi mari personalităţi ale culturii noastre (Simion Mehedinţi,
Constantin Stere, Dimitrie Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Mihail Sadoveanu, Nicolae
Iorga)27. Cu această ocazie, la sediul Societăţii a fost dezvelit un portret al lui Dimitrie
20Anghcl Popa, Societatea academică "Junimea" din Cernăuţi (1878-1938), CâmpulungMoldovencsc, 1997, p.46-47.
2lFond Biblioteca Academiei Române (se va cita în continuare B.A.R.), Corespondenţa lui
Dimitrie Onciul, S/30(2)/XX.
22A.Popa, op.cit., p.46-47.
23Fond B.A.R., S33(2 )/XX.
24Deşteptarea, Cernăuţi, an XII, 1904, nr.53, p.3-6; vezi şi G.Ostafi, Comemorarea lui Ştefan cel
Mare la Putna şi Suceava in anul 1904, în Suceava, XVIl-XIX, 1990-1992, p. 179-185.
25
Eugenia Maximovici, Portretele lui Ştefan cel Mare, în Junimea literară, an V, 1908. nr. 2,
p.35.
26Ion Nistor, Dimitrie Onciul, în Junimea literară, an V, 1908, nr.7-8, p. 137.

27Raportul Societăţii Academice Române "Junimea" din Cernăuţi pe anii 1908/9 - 1925/6,
Cernăuţi, 1926, p.29.
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Onciul, studenţii Junimei exprimându-şi dragostea şi respectul faţă de distinsul lor
oaspete, primul preşedinte al “Junimii”, pe care-1 considerau mentorul lor, model demn
de urmat, prin activitatea sa de slujire a intereselor naţionale. Ion Nistor a evocat
personalitatea celui omagiat (“ ... fire senină şi conciliantă, cugetător limpede, caracter
ferm şi distins...”), dorind ca toţi cer care vor privi acest portret, “să simtă în pieptul lor
fiorul dragostei curate dc neam, de limbă, de lege şi dc ţărâna strămoşească”28.
Ion Nistor (în 1908) îi transmite lui Dimitrie Onciul “sentimentele de aderenţă
şi dc prea stimă” ale membrilor “Junimii”, felicitându-1 pentru publicarea lucrării
“Istoria Bucovinei”29. în răspunsul său, Dimitrie Onciul mulţumeşte “Junimii” pentru
caldele ei cuvinte, afirmând că: "...manifestarea accstor sentimente atinge cu atât mai
viu inima mea, cu cât ele privesc tributul meu de iubire şi de recunoştinţă către ţara ce
m-a născut...”30.
în toamna anului 1908, Aurel Morariu, preşedintele “Junimii”, întT-o scrisoare
adresată lui Nicolae Iorga, sublinia rolul important pe care l-a avut Dimitrie Onciul în
educarea în spirit naţional a tinerei generaţii de intelectuali români b u c o v in e n i: “ ...
Pilda frumoasă dată de înaintaşii n o ştri şi mai ales cca a în te m e ie to ru lu i “Junimii”, a
profesorului doctor Dimitrie Onciul, pilda cinstei şi a hărniciei este şi azi farul luminos
care ne conduce”31.
în noiembrie 1909, profesorul Sextil Puşcariu îl informa pe Dimitrie Onciul
despre înfiinţarea unei catedre de istorie a Balcanilor, la Universitatea din Cernăuţi, pe
carc spera să o transforme în “istoria românilor”, prin intervenţia deputaţilor români sau
prin acţiunea societăţilor culturale şi demonstraţii studenţeşti32.
După începerea războiului în 1916, Dimitrie Onciul a sprijinit lupta refugiaţilor
bucovinei şi ardeleni care au organizat numeroase acţiuni, cc aveau drept scop să atragă
atenţia cercurilor politice conducătoare asupra situaţiei grele a românilor din teritoriile
subjugate şi de a grăbi intrarea României în luptă contra Austro-Ungariei33. La 15
martie 1915, în sala Ateneului din Bucureşti s-a desfăşurat Congresul “românilor de
peste hotare aflători în ţară", la care a vorbit şi Dimitrie Onciul, susţinând drepturile
româneşti în Bucovina, “răpită prin fraudă şi crimă”, afirmând că “fiecare popor are nu
numai dreptul, dar şi datoria să-şi apere existenţa ”34.

28I.Nistor, op. cit., p. 138.
2,Fond B.A.R., nr. 541(3)/XXI; lucrarea a apărut în volumul Die dsterreichische-ungarische
Monarehie in Wort und Bild, Viena, 1899.
MIbidem, nr.S/42(3)/XXI.
3li.E.Toronţiu, Studii şi documente literare, voi.VIII, Bucureşti, 1939, p.81.
32Fond B.A.R., nr.5/ 1/ XXII.
33T.Balan, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul primului război mondial
(1914-1918), Cernăuţi, 1923, p. 173,185-187,193. în Bucureşti, refugiaţii bucovineni au activat
în “Liga pentru unitatea politică a tuturor românilor■” (1 septembrie 1914), "Asociaţia
bucovineană" (iunie 1915), “ Cercul bucovinenilor şi transilvănenilorJ\ în aprilie 1916, apare
,

Jievista Bucovinei".

34I.Nistor, Dimitrie Onciul. La zece ani de la moartea sa, în Junimea literară, Cernăuţi, an XII,
1933, nr.4-6, p.73; Fragment dintr-o scrisoare a lui Dimitrie Onciul din Bucureşti (7/20 iulie
1915), în Junimea literară, Cernăuţi, an XII, 1923, nr.12, p.412.
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în noaptea de 15 august 1916, Dimitrie Onciul aflat la Călimăneşti la tratament
a fost trezit de sunetul goarnei şi dc sunetul “Pe-al nostru steag", intonat de muzica
militară. Profund emoţionat el a consemnat în carnetul său de note zilnice: “o adâncă
emoţie mă cuprinde la auzul acestui imn, în acest moment mare. E imnul “României
June”, compus de Ciprian Porumbescu pe versurile lui Andrei Bârseanu, pe când eram
studenţi la Viena în 1880... Cine s-ar fi gândit atunci că în sunetele acestui imn se va da
semnalul mobilizării pentru îndeplinirea unităţii naţionale. La auzul lui imediat după
goarna mobilizării, m-au pătruns lacrimile, reamintindu-mi împrejurările în care el a
luat naştere şi ajungând să-I aud ca primul cântec în acest ceas marc”. Muzica militară a
intonat şi însufleţitorul marş “La arme” (versuri Şt.O.Iosif, muzica Castaldi). “în
sunetele acestor două memorabile cântece... a fost vestită sosirea mult aşteptatei zile a
războiului pentru unire”35.
în perioada grea a războiului, Dimitrie Onciul a rămas în Bucureşti. El mergea
la Iaşi pentru a participa la sesiunile Academiei, prilej cu care sc informa despre situaţia
militară şi politică din Bucovina36. Urmărind atent evoluţia evenimentelor din provincia
natală, el a fost sufleteşte alături de fruntaşii politici români care la Cernăuţi au votat
unirea Bucovinei cu România. Dimitrie Onciul trimite o telegramă la 17/30 noiembrie
1918 lui Iancu Flondor: “Primiţi salutările mele frăţeşti şi urările ccle mai vii pentru
Adunarea Românilor Bucovineni (n.n. - Adunarea Constituantă din 27 octombrie), care,
sub conducerea Dumitale, a îndeplinit fericit cel mai mare act naţional al Bucovinei
româneşti. Trăiască scumpa Bucovină reînviată la viaţă românească ! Trăiască, crească
şi înflorească Românimea!”37.
în 1919, societatea “Junimea” a fost reactivată; cu această ocazie au fost
trimise telegrame omagiale Regelui Ferdinand, Reginei Maria şi membrilor de onoare:
Dimitrie Onciul, Nicolae Iorga şi A.C.Cuza38.
în 1920, cu prilejul primei vizite a Familiei Regale în Bucovina, Dimitrie
Onciul vine la Cernăuţi întâlnindu-se cu studenţii de la “Junimea”, consemnând cu acest
prilej, în Cartea de onoare a Societăţii, următoarele: “Vizitând astăzi după intrarea
triumfală a primului Rege al tuturor Românilor în “ţara mândră a fagilor” reunită cu
Patria mumă şi recucerită pentru totdeauna culturii româneşti, vizitând societatea
“Junimea”, în care am petrecut cei mai frumoşi ani ai vieţii mele ca student, am fost
însufleţit dc spiritul ce am găsit că sălăşluieşte între membrii ei. îi urez din suflet ca în
acest spirit să continue a lucra pentru idealurile în al căror serviciu a trăit şi a luptat până
acum, în al căror semn am învins şi vom învinge”39.
Moartea l-a surprins, după grele şi îndelungate suferinţe, ca preşedinte al
Academiei Române, ca decan al facultăţii dc litere a Universităţii din Bucureşti, ca
preşedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice şi ca director al Arhivelor Statului. La
vestea morţii lui Dimitrie Onciul, societatea “Junimea” a hotărât să-i aducă rămăşiţele
pământeşti la Cernăuţi, unde să-i Fie organizate funeralii naţionale. Un grup de studenţi
35T.Balan, Dimitrie Onciul (1856-1923), Cernăuţi, 1938, p .l9-20.
■’V .B alan, Câteva scrisori ale lui Dinmitrie Onciul către Sever Zotta, în
Bucureşti, vol.VI/2, 1945, p. 163.
37Fond B.A.R., nr.47/ Al XXI.
38A.Popa, op.cit., p.31-32
^Raportul Societăţii “Junimea"pe anii 1927-1928, Cernăuţi, 1928, p.6-7.
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junimeni (Romeu Reuţ, Aurelian Cuşniriuc, Traian Dolinschi, Iulian Găina) a îndeplinit
această tristă misiune. Sicriul cu trupul neînsufleţit al savantului a fost adus dc la
Bucureşti şi depus în Capela Seminarului, unde junimenii au făcut permanent de gardă.
La 25 martie 1923, cortegiul funerar, însoţit dc muzica funebră a fanfarei militare a
garnizoanei Cernăuţi, i-a avut în frunte pe membrii “Junimii” cu însemnele, în doliu, ale
Socictăţii. La cimitir, din partea “Junimii” au ţinut panegirice dr.C.Nastasi, preşedintele
de onoare şi Romeo Reuţ, preşedintele activ. Dimitrie Onciul s-a întors să se odihnească
de veci în pământul copilărici şi tinereţii sale. “între colinele îmbrăcate cu fagi - a spus
în cuvântul său, Vasile Pârvan - ale dulcei grădini a Moldovei, sc întoarce azi obosit
acel ce venise la noi încărcat cu darurile tincreţei harnice. Primeşte-I cu drag Moldovă,
iubită, tu cea care dc veacuri ne dai pe istoricii Patriei şi culcă-l domol la sânul tău cald,
la umbra răcoroaselor ramuri”40.
Amintirea lui Dimitrie Onciul a rămas o flacără vie în inimile membrilor de
toate vârstele ai societăţii “Junimea”. în 1928, cu ocazia manifestărilor dedicate
semicentenarului înfiinţării Societăţii, a fost dezvelit un bust al marelui dispărut, operă a
sculptorului Cornel Medrea, care a fost amplasat în grădina Căminului Socictăţii4
La 23 martie 1933, “Junimea” a organizat comemorarea unui deceniu de la
moartea lui Dimitrie Onciul. Personalitatea marelui istoric a fost evocată în cadrul unei
adunări desfăşurate în aula Universităţii, prilej cu care Ion Nistor a subliniat că
noi
Bucovinenii ne-am mândrit mereu cu persoana şi activitatea prodigioasă a distinsului
nostru compatriot, care a arătat fraţilor noştri dc pretutindeni, că şi unica şi aşa de
năpăstuita Bucovină naşte oameni, carc pot fi model dc muncă, cinste, probitate şi care
au fost fala ştiinţei româneşti”42.

L ’activitd de Dimitrie Onciul dans le cadre du mouvement naţional des
Roumains dc Ia Bucovine

L’article pr&sente des aspects de la vie et de l’activite de Dimitrie Onciul
(1856-1923), fameux historien roumain qui est n6 et qui a v6cu en Bucovine jusqu’en
1896 quand il s’est £tabli â Bucarest oii il a d<Svelopp£ une activitd didactique et
scientifique remarquable. 11 a activi, pendant sa jeunesse, dans les socidt6s culturelles
des (Studiants et des intellectuels roumains, aidant en permanence le mouvement
naţional qui a resuscită le peuple roumain et a cr&S une Roumanie libre et unitaire.

Revista Arhivelor,
40

I.Nistor, op.cit., p.60.
4lM.Grigoroviţă, op.cit., p.128. Astăzi, acest bust din bronz, salvat în refugiul din 1944, sc află
expus în holul principal al Muzeului de Istorie al Bucovinei, din Suceava.
42I.Nistor, op.cit., p.25.
•
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DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

MIHAI AURELIAN CĂRUNTU
Răsturnările ce s-au produs în raportul internaţional de forţe în primăvara şi
vara anului 1939 au spulberat speranţele în renaşterea unui mecanism viabil pentru
menţinerea păcii şi stabilităţii, grăbind declanşarea celui mai devastator conflict din
istoria omenirii. Eşuarea tratativelor tripartite de la Moscova, urmată la scurt timp de
încheierea pactului Ribbentrop-Molotov, a constituit un veritabil seism geopolitic ce a
schimbat radical echilibrul continental şi a dat lovitura de graţie edificiului securităţii
colective alcătuit cu grele sacrificii după primul război mondial. într-o lucrare apărută la
doar patru ani de la semnarea acordului sovieto-german, reputatul istoric Gh.Brătianu
remarca: “Ca altădată Ia Erfurt, marile imperii şi-au împărţit Orientul şi Occidentul;
acest pact în aparenţă paşnic deschidea în realitate porţile templului lui Ianus şi
războiului”1. Astfel, obţinând prin tranzacţia încheiată cu Stalin libertatea de acţiune în
Răsărit, potrivit Directivei de război Nr.I, în zorii zilei dc 1 septembrie 1939 armatele
Reichului au trecut frontiera germano-poloneză ca răspuns la un pretins atac asupra
postului de radio Gleiwitz".
în acest context, “Ţara Fagilor” - cea mai nordică provincie a României şi
totodată vecină cu statul polonez - se găsea plasată într-o regiune de risc major sub
aspect strategic. Planul de campanie Avram lancu, întocmit înainte de semnarea
"parteneriatului” de la Moscova, prevedea: "Pentru România izolată, teatrele de operaţii
din vest şi din Bucovina sunt cele mai importante”3. Cu toate că şi-a proclamat
neutralitatea, guvernul de la Bucureşti a luat toate măsurile pentru a preveni o eventuală
agresiune nazistă din sudul Poloniei, dar şi un atac al Armatei Roşii. Drept urmare,
Directiva operativă Nr.6 din 10 septembrie 1939 stabilea ca Armata 3 să opună “o
rezistentă cât mai puternică" (s.n.) pe linia Sud Cercmuş - masivul Nord Cernăuţi, iar în
cazul unui atac simultan de la Est se prevedea o primă rezistenţă pe Nistru şi apoi
întârzierea înaintării inamicului până la Prut4.
în mod asemănător cu situaţia dc la sfârşitul veacului al XVIII-lea, ce a dus Ia
prima împărţire a Poloniei, ambele ţări sc găseau prinse în “cleştele” unor interese
imperialiste carc de acum erau traduse în practică prin forţă şi dictat. Datorită poziţiei
sale, Bucovina - victimă şi ea, în urmă cu două secole, a “marşului" habsburgic spre
Răsărit - , cu Valea Şiretului, culoar de maximă importanţă strategică, şi căile de
'Gh.Brătianu, La Bessarabie. Droif. ’iationaux el historiques, Bucharcst, 1943, p. 189.
2Gh.Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, vol.I, Bucureşti, 1988, p.33.
3Florin Constantiniu, Alexandru Duţu, Mihai Retegan, România in război. 1941-1945. Un destin
tn istorie, Bucureşti, 1995, p.26.
4Arhivcle Militare Române (în continuarcA.M.R.), Jurnal de operaţii a! Armatei 3, d. 105, f.3.
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comunicaţii cc pornesc de aici va constitui varianta optimă pentru retragerea guvernului
de la Varşovia şi a resturilor armatei poloneze.
Ca urmare a invadării Poloniei de către trupele hitleriste se va crca în România
o atmosferă generală de simpatie şi solidaritate cu ţara vecină. “Armata polonă - scria
profesorul Nicolae Iorga într-un articol publicat în Neamul Românesc - luptă împotriva
unui adversar superior ca putere, număr şi organizare. Ea luptă cu vitejie apărându-şi
patria de năvala duşmană căreia îi opune zidul de piepturi şi voinţă îndâijită a poporului
vecin. încercată şi lovită cu tot ceea ce tehnica oferă acestui război, Polonia îşi apără
fiinţa şi pământul strămoşesc cu o tenacitate care poate fi dată ca exemplu”5. Evoluţia
nefavorabilă a ostilităţilor pentru Varşovia a făcut ca în scurt timp spre teritoriul statului
român să se îndrepte un aflux masiv dc refugiaţi militari şi civili. în aceste condiţii,
Bucovina va fi prima provincie românească care va cunoaşte impactul dur cu urmările
directe ale războiului european.
La 1 septembrie 1939, Joseph Beck, ministrul de externe al Poloniei, a adresat
o scrisoare personală lui Grigore Gafencu, ce era informat de declanşarea agresiunii
germane şi în care îşi exprima speranţa că România va păstra o atitudine binevoitoare6.
Guvernul polon nu a cerut ajutorul României deoarece alianţa bilaterală, reînnoită în
mai multe rânduri, era îndreptată împotriva unui atac sovietic. “Când Germania a
declarat război Poloniei, nu aveam de intervenit, - observa Grigore Gafencu - Polonia
respinsese în mai multe rânduri propunerea noastră - pe care nu am impus-o de altfel
niciodată cu prea multă energie - de a da alianţei noastre un caracter general, erga
omnes"1. Aceeaşi poziţie a fost exprimată în 3 martie 1939, cu prilejul vizitei la
Varşovia a ministrului român al afacerilor străine, când colonelul Beck a refuzat
extinderea clauzelor acordului pentru a nu veni în conflict cu Ungaria8, dar probabil şi
datorită faptului că, în eventualitatea unui atac german, ajutorul militar românesc era
considerat nesemnificativ. Guvernul de la Bucureşti a acţionat în continuare de aşa
manieră încât va conferi neutralităţii - statut adoptat de Consiliul de Coroană la 6
septembrie8 b" - o interpretare favorabilă aliaţilor occidentali şi în special Poloniei.
Neutralitatea diferenţiată - termen juridic consacrat în dreptul internaţional după
semnarea Pactului Briand-Kellog - acorda statului neutru posibilitatea de a ajuta victima
agresiunii, dând acesteia “orice ajutor în afara ră zb o iu lu i.
Superioritatea în dotarea cu armament, precum şi noua tactică folosită de
Wehrmacht, ce inaugura faimosul Blitzkrieg, se vor impune încă din primele ore ale
conflictului germano-polon. Diviziile rapide de blindate (Panzer) au făcut adevărate
ravagii în rândurile eroicei cavalerii poloneze, în timp ce aviaţia de asalt va dezorganiza
complet spatele frontului. La 14 septembrie 1939, tanchiştii generalului Heinz Guderian
intrau în oraşul Brest-Litovsk realizând în scurt timp joncţiunea cu coloanele motorizate
ale lui von KIeist sosite din sud. Peste două zile mareşalul Rydz-Smigly va ordona

retragerea generală a trupelor poloneze spre Lvov10. După o “reţetă” clasică pentru
raporturile Kremlinului cu vecinii săi, în 17 septembrie Ia orele 3 dimineaţa,
ambasadorului polonez la Moscova i se va înmâna o notă prin care era înştiinţat că la
ora 10 Armata Roşie va intra în răsăritul Poloniei11. Comisarul poporului pentru
afacerile externe, Viaceslav Mihailovici Molotov, a încercat să justifice această acţiune
dc forţă prin care erau luate chipurile “sub protecţie” părţile de vest ale Ucrainei şi
Bielonisici, considerând că: “Polonia s-a transformai într-un câmp propice pentru
diferite întâmplări şi surprize ce pot crca o ameninţare pentru U.R.S.S. [...]" 2. Pretextul
ajutorării bieloruşilor şi ucrainenilor, considera Molotov, “facc intervenţia U.R.S.S. mai
adevărată în ochii maselor şi dă Uniunii Sovietice posibilitatea de a nu fi considerată
agresor” 13.
Astfel, prin aplicarea clauzelor secrete ale pactului sovieto-german, se
deschidea drum marşului “eliberator” al armatei ruseşti spre vestul continentului. Cu
toate acestea, democraţiile occidentale, preocupate să-şi îmbunătăţească relaţiile cu
Moscova în care întrevedeau un aliat necesar împotriva lui Hitlcr, nu vor declara război
U.R.S.S.-ului, aşa cum au procedat în cazul Germaniei. într-un Memoriu confidenţial pe
care l-a trimis regelui Carol al II-lea la începutul anului 1940, ilustrul diplomat Nicolae
Titulescu scria: “Dar, astăzi, să nu uităm că ne aflăm în faţa unei situaţii destul de
ciudate: pentru acelaşi fapt - atacarea Poloniei, Germania este declaYată agresoare şi
Rusia nu [...]”w.
Lovitura pe Ia spate a diviziilor bolşevice, în momentul când prăbuşirea
Poloniei era o chestiune de zile, a determinat factorii de decizic dc la Varşovia să aprobe
părăsirea teritoriului naţional, cc urma să fie împărţit “frăţeşte” între cclc două imperii
aflate în plină expansiune. La 15 septembrie va avea loc în localitatea galiţiană Kuty,
unde s-a refugiat cabinetul de la Varşovia, întâlnirea dintre ministrul Beck şi trimisul
român, ambasadorul Vasile Grigorcea, care a transmis că guvernul de la Bucureşti “este
gata să acorde preşedintelui Moscicki şi membrilor guvernului polonez ospitalitate pe
teritoriul României (s.n.) în legătură cu tranzitul spre una din ţările neutre dar nu ca
persoane oficiale” 15. A doua zi se perfecta acordul prin care guvernul român oferea
ospitalitate şi drept de trecere în caz de forţă majoră foştilor aliaţi16. “Dacă nu înţelegem
să violăm legile neutralităţii - îi preciza Alexandru Cretzianu, secretar general la
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12L e o n id a L o g h in ,
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Ministerul Afacerilor Străine, reprezentantului S.U.A. la Bucureşti, Franklin Gunther
Mott - nu vom viola nici pe cele ale ospitalităţii”17.
Pentru a împiedica acordarea de ajutor refugiaţilor polonezi, ministrul de
externe german Joachim von Ribbcntrop îi va trimite lui Fabricius instrucţiuni precise
. ce cuprindeau o serie de cereri incompatibile pentru suveranitatea României şi statutul
său de neutralitate. Astfel, Auswiirtiges Amt cerea să se facă presiuni pentru ca guvernul
român să nu acorde azil cabinetului polonez, înaltului comandament al armatei, tranzitul
materialelor de război spre Polonia să fie împiedicat şi chiar “să se opună cu forţa
armelor oricărei treceri peste frontierele sale a unui organism polonez militar sau
civil”18. Ca urmare a acestei intervenţii, Ia 14 septembrie 1939, Ministerul Afacerilor
Străine îl informa pe ministrul german la Bucureşti că “potrivit angajamentului nostru
solemn de a respecta regulile neutralităţii vom dezarma pe militari şi îi vom intcma, iar
civilii vor fi consideraţi refugiaţi politici şi dacă vor dori să rămână în ţara noastră vor fi
repartizaţi în anumite zone unde vor putea locui” 19. Respingerea avertismentelor
repetate ale Berlinului constituie încă o dovadă a faptului că România - deşi oficial
neutră - nu a făcut nici un compromis în privinţa liniilor directoare ale politicii externe,
ce va continua să fie fidelă cauzei democraţiei şi binevoitoare faţă de aliaţii tradiţionali.
Apropierea războiului de graniţele ţării a produs o nelinişte profundă printre
locuitorii Bucovinei care se simţeau ameninţaţi în urma evoluţiei rapide a operaţiunilor
militare de pe câmpurile de luptă din Polonia. într-un Buletin informativ al Legiunii de
jandarmi Câmpulung din 16 septembrie 1939 se arăta: “Desfăşurarea evenimentelor
externe - războiul Germano-Polon - a produs o îngrijorare crescândă în rândurile
populaţiei româneşti iar prin concentrările şi rechiziţionările cc s-au efectuat, populaţia
în general, lasă impresia că se află în imediata apropiere a unui război”20. în curând,
avioane străine, de multe ori neidentificate, vor începe să violeze în mod repetat spaţiul
aerian românesc, iar două bombe ce au căzut pe teritoriul comunei Schit (jud. Cernăuţi)
vor face 7 morţi şi un rănit21.
Autorităţile române au emis o scrie dc reglementări privind primirea
refugiaţilor cu câteva zile înainte dc a se semna acordul corespunzător cu reprezentanţii
guvernului polonez. Spre exemplu, Ordinul circular al Ministerului de Interne cu Nr. 1
din 9 septembrie 1939 preciza că “pentru a sc evita o invazie de populaţie civilă şi
militară, şi trupă în mod neregulat”, se vor adopta măsuri pentru acceptarea intrării
civililor polonezi, iar pentru unităţile militare doar după cc au fost dezarmate Ia
frontieră2 . La rândul său, Inspectoratul General Sanitar Cernăuţi solicita medicilor din
subordine să procedeze la controlul sanitar al refugiaţilor, deparazitări, internarea
l7Alexandru Cretzianu, Ocazia pierdută, cd.V.F.Dobrincscu, Iaşi, 1995, p.23-24.
18Alexandru Vianu şi colab., Relaţii internaţionale in acte şi documente, voi.II, 1939-1945,
Bucureşti, 1976, p .l7.
19Aurel Loghin, Dumitru Tuţu, Sprijinul acordat de România refugiaţilor polonezi în anii celui
de-al doilea război mondial, în Anale, Anul XIV, nr.4/1968, p.41.
A rh iv e le Naţionale, filiala Suceava (în continuare A.N.S.), fond Prefectura jud. Câmpulung,
d.24/1939, f.66.
21Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), fond Ministerul de Interne (în
continuare M.I.), d.305/1940, f.89.
22A.N.S„ fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 18/1939, f.l.
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bolnavilor în spitale, izolarea contagioşilor, înfiinţarea de cantine ale Societăţii Crucea
Roşie (sau ale altor asociaţii şi comitete) la punctele de primire, de-a lungul căilor de
comunicaţii, precum şi în localităţile în care aceştia sc stabilesc23. Primirea, dezarmarea,
trierea, deparazitarea şi încartiruirea refugiaţilor era prevăzută să se efectueze într-o
zonă cuprinsă între frontiera dc nord a ţării, de la Nistru până în Maramureş, urmărind o
linie ce trecea prin: Susuleni - Orhei - Călăraşi - Ungheni - Iaşi - Tg.Frumos - Paşcani Tg.Neamţ - Broştcni - Vatra Domei - Iacobeni - Cârlibaba - Borşa - Valea Vişeului.
Cazarea refugiaţilor în Bucovina trebuia să sc facă doar la sud de linia Sclctin - Vicov Rădăuţi, pentru a nu crea suspiciuni în legătură cu statutul de neutralitate al României.
Regiunea a fost împărţită în trei sectoare, cu reşedinţa la Sclctin, Jadova şi Zastavna, ce
aveau în frunte pe locotenent-coloneii Mânecuţă, Grossu şi Isopescu. De asemenea,
Primăria municipiului Cernăuţi şi prefecţii judeţelor din Ţinutul Suceava vor fi
atenţionaţi să adopte “severe măsuri de a nu se scumpi alimentele”24, iar în vederea
dirijării centrului de primire a refugiaţilor va fi trimis la Cernăuţi generalul Gavril
Marinescu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne25.
La data de 19 septembrie 1939, agenţia Rador transmitea din capitala
Bucovinei: “înaintarea trupelor ruseşti în Polonia şi presiunea lor ofensivă a determinat
un exod al populaţiei civile spre graniţa noastră şi totodată retragerea câtorva elemente
militare disparate (s.n.) Aceste coloane dc refugiaţi civili şi militari s-au îndreptat spre
România prin punctele Zalcscic, Orăşeni şi Vijniţa”26. Drept dovadă a tragediei
poporului polonez stau şi însemnările unor martori oculari. “Erau coloane întregi de
automobile şi autocamioane - nota funcţionarul Ilie Dugan de la staţia C.F.R. Orăşeni văpsite în culorile pământului (ca să nu fie descoperite de avioanele inamice carc le
urmăreau). Iar prin aer nenumărate avioane poloneze s-au refugiat pe pământul
românesc, acoperind câmpia între Orăşeni şi Cernăuţi şi aeroportul din Cernăuţi"27.
Legiunea de Jandarmi Cernăuţi avea informaţii că prin punctele de trecere Orăşeni şi
Zviniacc au trecut până la 18 septembrie aproximativ 2000 de maşini militare şi civile
cu refugiaţi polonezi28. Printre persoanele mai importante ce au trecut prin prima din
ccle două localităţi se numără şi primarii oraşelor Lublin şi Cracovia* . Prin punctul
vamal Vijniţa au intrat în ţară în zilele de 17-18 septembrie aproximativ 2500 de
autoturisme şi camioane civile şi militare30. Generalul Constantin Sănătescu consemna
în Jurnalul său cu privire Ia resturile unităţilor militare poloneze pe care le-a văzut la
Câmpulung şi Vatra Domei: “Mai mare jalea să vezi ce rămăsese din falnica armată
polonă, pe care o admirasem cu ocazia vizitei în Polonia, în cursul anului 1938”31. în
acccaşi perioadă au aterizat la Cernăuţi peste 200 de avioane militare şi civile poloneze,

23Idem, fond Poliţia oraşului Rădăuţi, d. 1/1939, f.203.
24Idem, fond Prefectura jud. Rădăuţi, loc. cit.
25A.Kareţchi, L.Eşanu, op.cit., p. 149.
26Suceava, Nr.214 din 20 septembrie 1939, p.l.
27Ilie Dugan, Cronica evenimentelor anilor 1940-1941, manuscris, vol.I, p.422.
28A.N.I.C., fond M.I., loc.cit., f.90.
29Ibidem, f.89.

^Ibidem.

3lConstantin Sănătescu, Juma!, ed.Simona Ghiţescu-Sănătescu, Bucureşti, 1993, p.19.
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12 aparate au aterizat în regiunea Lujeni32, iar un avion de recunoaştere cu un echipaj de
patru militari din localitatea Bialitz, ce a fost atacat de avioane sovietice, va ateriza în
scara zilei de 19 septembrie pc moşia Flondor din Storojineţ33.
în afară de violarea spaţiului aerian s-au ivit şi alte incidente care încălca"
statutul de neutralitate al ţării. Astfel, în 18 septembrie, ia orele 8 dimineaţă, doue

tancuri sovietice au trecut podul de fier de la Zviniace intrând pe teritoriul românesc**.
Pentru moment ele vor fi nevoite să facă cale întoarsă, dar ameninţarea era de acum mai
mult decât evidentă. Grănicerii plutonului Iabloniţa (jud. Rădăuţi) vor asista chiar la
momentul în care “s-a arborat drapelul roşu la oficiul poştal Iabloniţa Polonă”33.
Profesorul Tarangul de la Universitatea din Cernăuţi a ţinut să transmită
posterităţii imaginea situaţiei deplorabile a populaţiei civilc poloneze ce se retrăgea
odată cu trupele proprii din faţa înaintării rapide a coloanelor motorizate germane: “Pc
fetele refugiaţilor care veneau cu maşinile, unii îmbrăcaţi sumar numai în pijamele, aşa
cum au fugit noaptea, se vedea groază, oboseală, mizerie, disperare. Convoaiele de
maşini erau atacate în drum de avioane germane”36. Dramaturgul austriac Franz
Theodor Csokor - ce a rămas după Anschluss în Polonia, unde i-a fost dat să trăiască
drama prăbuşirii noii sale patrii adoptive - relata într-un amplu interviu acordat ziarului
Azi, intervenţia salvatoare a autorităţilor române în punctul de frontieră Zalesczyki ce
era atacat dc avioane germane: “în uşa asaltată dc mul{ime a biroului a ieşit deodată un
funcţionar român. «Puteţi trece graniţa toti - strigă el - dar repede [ ...] » . în răstimpul
care i-a mai fost lăsat, mulţimea sc precipită spre pod, Intro singură fugă. Când au
ajuns pe partea românească, sunt scăpaţi” (s.n.)37. In Jurnalul Armatei 3 se consemna
faptul că la data de 18 septembrie coloanele motorizate ruseşti continuă să treacă prin
fata satului românesc Bărăuţi, întrcptându-sc spre SV, “probabil pentru a tăia orice
comunicaţie reftigiaţilor polonezi . Până în seara aceleiaşi zile, comunicaţia cu
Polonia pc direcţia Sniatyn - Cernăuţi este tăiată, iar In mai pu{in de 24 de ore şi cea pc
direcţia Colomcca -Vijniţa39'. Rezistentele izolate ale unor unităţi poloneze din sudul
Galiţiei vor trebui curând să cedcze în faţa asalturilor conjugate ale forţelor naziste şi
bolşevice. La 21 septembrie, tancurile sovietice ocupau oraşul polonez Kuty, din fata
localităţii Vijnita, iar garnizoana de aici, compusă din 400 dc oameni va trece pe
teritoriul românesc40.
Teribilul exod al refugiaţilor polonezi era un preludiu de rău augur a tragediei
cc avea să se abată Ia mai puţin de un an şi asupra locuitorilor Ţării de Sus.
în noaptea dc 17/18 septembrie, preşedintele Poloniei, Ignacy Moscicki,
membrii guvernului în frunte cu preşedintele Skladkowski, mareşalul Rydz-Smigly
^A.N.l.C, loc.cit.
33Ibidem, f.71.
MIbidem, f.90.
KIbidem, f.74.
^Erast Diti Tarangul, Cronica familiei Tarangul, Ţurcan fi Bendevsclii, manuscris, Biblioteca
Muzeului Naţional al Bucovinei, p.l56.
37Apudi4z/t Nr.34 din 29 octombric 1939.
38A.M.R„ Jurnal de operafil al Armatei 3, p.8.
39Ibidem.
"A.N.I.C.. loc.cit., f.68.
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împreună cu statul său major vor sosi la Cernăuţi unde erau aşteptaţi dc delegaţi ai
guvernului român, ai autorităţilor locale, reprezentanţi ai ambasadei şi consulatului
polonez, dar “fără însă a li se organiza o primire oficială”41. Martha Bibescu ţine să
semnaleze şi un mic incident legat de acest ultim aspect, ce scoate în evidenţă
mentalitatea cercurilor conducătoare poloneze care, sub şocul evenimentelor, nu reuşeau
să se adapteze la noua realitate: “Sosind la frontiera română Rydz Smigly a întrebat:
Unde este garda mea de onoare ? [ . . . ) . Rydz Smigly a mers până acolo, încât s-a plâns
regelui. Carol al II-lea i-a răspuns, foarte spiritual: - Dar, domnule Mareşal, nu vă
aşteptam atât dc devreme”42. în continuare, demnitarii poloni au fost primiţi şi găzduiţi
după toate regulile ospitalităţii, mareşalul Rydz Smigly fiind cazat la Palatul
mitropolitan iar colonelul Beck în Palatul administrativ43.
Contrar angajamentului asumat dc propriul ministru de externe că va respecta
neutralitatea românească, preşedintele Moscicki a primit în calitate de şef dc stat în
exerciţiu pc ambasadorul englez şi pc cel turc, mai mult de atât, va adresa de la Poşta
din Cernăuţi o Proclamaţie către poporul polonez în carc îşi exprima intenţia de a trece
într-o ţară neutră pentru a continua lupta împotriva Germaniei44. Deoarece prin aceste
acţiuni guvernul român a fost pus într-o situaţie mai mult decât dclicată, la Cernăuţi va
fi trimis Gheorghe Cruţescu, şeful protocolului din Ministerul dc Externe, pentru a
chestiona pe înalţii funcţionari polonezi dacă sc considcră sau nu demisionaţi45.
Bucurcştiul va fi nevoit să stabilească conducătorilor polonezi domiciliu obligatoriu în
alte regiuni ale ţării, prevenind astfel “oricc putinţă dc acţiune din partea lor împotriva
forţelor duşmane dc ocupaţie din teritoriul vecin, şi, mai ales, se va evita orice
răspundere politică din partea guvernului neutru carc lc-a acordat ospitalitatea”46. în
ziua dc 18 septembrie vor sosi în staţiunea Slănic Moldova membrii guvernului polonez
şi familiile acestora, totalizând 305 persoane, preşedintele Moscicki va fi cazat într-o
reşedinţă regală din localitatea Bicaz iar mareşalului Rydz Smigly i se va oferi
posibilitatea dc a locui în impunătorul palat Mihail din Craiova47.
După ce oficialităţile poloneze au fost nevoite să părăsească Cemăuţiul, în
sudul Bucovinei a continuat să staţioneze un număr mare de refugiaţi. Potrivit datelor
cuprinse într-o statistică, în a doua jumătate a lunii septembrie, pc teritoriul urban al
judeţului Câmpulung se găseau: ofiţeri (333), subofiţeri (93), trupă (345), bărbaţi civili
(339), femei (123), copii (85). Militarii au sosit în regiune cu 34 autocamioane şi 178
autoturisme, iar civilii cu 7 autocamioane, 4 autobuze şi 137 autoturisme48. Bejenarii
polonezi stabiliţi temporar în Bucovina se vor bucura de ospitalitatea caracteristică
poporului român, de un tratament conform prevederilor convenţiilor internaţionale la
4lA.Kareţchi, L.Eşanu, op.cit., p. 151.
42Martha Bibescu, Jurnal politic, ianuarie 1939 • ianuarie 1941, cds.Cristian Popişteanu, Nicolae
Minei, Bucureşti, 1979, p .l20-121.
43Erast Diti Tarangul, op.cit., p.156.
44Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op.cit., p. 1010.
45Andrcas Hillgruber, Hitler, Regele Carol fi Marefalul Antonescu. Rela/iile romăno-gennane
(1938-1944), Bucureşti, 1994, p.92.
46A.N.I.C., loc.cit., f.196.
4;A.Kareţchi, L.Eşanu, op.cit., p.154-155.
48A.N.S., fond Prefectura jud. Câmpulung, d.24/1939, f.68.
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care România a aderat şi prieteniei tradiţionale dintre ccle două naţiuni. La Cernăuţi,
toate hotelurile au fost puse la dispoziţia refugiaţilor şi s-a organizat un cămin pentru
copiii rătăciţi de părinţii lor49. într-o singură zi organele dc poliţie au rechiziţionat un
număr dc 30.000 pâini pentru a fi redistribuite centrelor dc ajutorare a refugiaţilor50. în
vederea asigurării hranei cetăţenilor polonezi, în judeţul Rădăuţi, s-au cumpărat 3993
pâini, 450 kg came, 360 kg câmaţi, 50 kg caş de oi, zarzavat, coloniale ctc. Batalionul 2
Infanterie din localitate a oferii masă la 218 soldaţi polonezi, iar pentru mijloacele auto
aflate în tranzit s-au alocat 1060 litri de benzină şi diverse uleiuri51. Răniţii vor primi
ajutor din partea cadrelor medicale, cazurile mai grave beneficiind şi dc internare în
unităţi spitaliceşti. Astfel, în 25 septembrie 1939, la spitalul din Rădăuţi se găseau 8
refugiaţi, printre care slt. Sborovschi Wladislaus, maiorul Ross Ian, It. Mislovschi
Wcnţeslaus (ce a suferit un şoc nervos)52, iar în instituţia similară din Suceava erau
internaţi 28 militari şi 3 femei poloneze53.
Departe de patrie, de multe ori dispunând de resurse financiare foarte limitate,
refugiaţii au început să-şi vândă bijuteriile, automobilele şi alte obiecte de valoare
pentru a putea supravieţui în continuare54. în aceste condiţii nu se va lăsa aşteptată
apariţia unor persoane domicc dc a profita, adevăraţi “corbi, oameni fără conştiinţă şi
scrupule”, şi, ca urmare: “Restaurantele au urcat preţurile în mod ricomcnos, se
schimbau zloţii Ia un curs extrem dc scăzut şi sc cumpărau bijuterii cu preţuri scandalos
dc scăzute”55. Pentru u lichida situaţia intolerabilă în carc refugiaţii erau “speculaţi şi
exploataţi de anumite elemente”, Ministerul de Interne va emite Ordonanţa nr. 1 din 20
septembrie 1939 prin carc se interzicea cumpărarea de la aceştia a armelor, mijloacelor
de transport, efectelor dc valoare, devize, metale preţioase ş.a-m.d.56
Cu toate eforturile depuse încă de la înccput pentru ajutorarea refugiaţilor,
“dezorientarea lor şi forfoteala din primele săptămâni au paralizat în marc parte
străduinţele noastre”57. Din motive de ordine internă şi pentru ocrotirea acestor
refugiaţi, la 27 septembrie 1939, prin Decretul Nr.3545 sc va înfiinţa Comisariatul
General pentru Evidenta şi Asistenţa Refugiaţilor Polonezi cc a fost pus în subordinca
Ministerului Ordinei Publice58. Statul român va stabili o alocafic zilnică refugiaţilor
polonezi în valoare de 100 de lei pentru adulţi şi 50 de Iei Ia copii59. Situaţia generală a
ţării precum şi unele piedici birocratice au creat uneori şi disfuncţionalităţi în asigurarea
la timp a mijloacelor de subzistenţă necesare. într-o circulară din 7 martie 1940,

comisarul general Hagi Stoica insista să nu se admită întârzierea ajutoarelor pentru
refugiaţii polonezi deoarece “aceşti oameni atât de crunt loviţi au trebuit să se refugieze
in România, fără nici un mijloc de existenţă, iar unii împovăraţi de o numeroasă familie,
majoritate copii, şi că au nevoie zilnic dc hrană, fie cât dc modestă”60. Considerăm că,
prin apariţia acestui organism, autorităţile române au avut prilejul să capete, în
domeniul ajutorării refugiaţilor, o anumită experienţă ce se va dovedi atât de necesară în
vara anului 1940 dar şi în anii ce au urmat.
Potrivit unui acord încheiat în 11 septembrie, guvernul român va lua măsuri
pentru a asigura tranzitul unei mari părţi din rezerva de aur a Băncii Polone ce
cuprindea 80 tone de aur încărcat în 1200 dc lăzi şi valora 69 milioane dc $ la cursul
anului 193961. întreaga operaţiune a fost organizată cu cea mai marc discreţie întrucât
implica mari riscuri legate dc asigurarea transportului, o scurgere de informaţii fiind în
măsură să atragă reacţia imprevizibilă a Reichului. La 12 septembrie 1939, lucrătorii dc
la Chestura dc poliţie Cernăuţi vor primi un ordin secret dc la Siguranţa Generală din
Bucureşti în urma căruia, a doua zi, patru persoane au plecat la Sniatyn. Dc aici a fost
preluat de la personalul polonez un tren cu 12 vagoane dc marfă şi un vagon dc pasageri
- cc cuprindea o parte din tezaurul Băncii Naţionale a Poloniei - cu sarcina de a asigura
transportul până la Constanţa62. în dimineaţa dc 14 septembrie va pleca din gara
Cernăuţi sub paza a 27 însoţitori poloni şi a unei echipe româneşti compusă din un ofiţer
dc poliţie şi cinci agenţi63. După cum relatează Alexandru Crctzianu, ministrul german
la Bucureşti, Wilhelm Fabricius - ce a aflat tardiv despre conţinutul acelui “tren
misterios prevăzut cu mitraliere care se grăbea spre sud” - a protestat violent în faţa lui
Armând Călinescu împotriva unei pretinse “violări a neutralităţii” şi a ameninţat că
Luftw ajfe va bombarda convoiul64. La 16 septembrie, când petrolierul englez Eocele, pe
care a fost încărcat tezaurul, părăsise deja apele teritoriale româneşti, ministrul dc
externe Grigore Gafencu îi transmitea lui Fabricius că “nu sc poate opune să tranziteze
aurul polonez, care e o marfă ca toate cclelalte”65.
Peste două zile va sosi Ia Cernăuţi un al doilea mare transport polonez. Darie
N.Costachc, fost comandant al unei companii de jandarmi pedeştri dislocate în nordul
Bucovinei - ce a primit de la Gavril Marinescu misiunea de a însoţi noul transport la
Bucureşti - îşi aminteşte că întreaga coloană sc compunca din 41 de camioane acopcrite
cu prelate şi 19 autobuze mari încărcate cu lăzi, baloturi, saci, suluri, ce conţincau aur în
lingouri, monede de aur şi argint, obiecte din metal preţios şi opere de artă56. Toate
accstea reprezentau o parte din aurul Băncii Poloniei, valorile Fondului Apărării
Naţionale şi tezaurul naţional cultural. Ultimul dintre ele cuprindea patrimoniul

49Erasi Diti Tarangul, op.cit., p.156-157.
Ioan Buzilă, însoţind tezaurul Poloniei la Constanta, în „Magazin Istoric" (în continuare MI),
nr.9, septembrie 1982, p.56.
5iA.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 18/1939, f.96.
a lbidem, (31.
53Idcm, fond Prefectura jud. Succava, d .10/1939, f.17.
Constantin I.Kiriţcscu, România în al doilea război mondial, cd.Gh.Buzatu, vol.I, Bucurcşti
1995, p.91.
55Erast Diti Tarangul, op.cit., p. 157.
S6Monitorul Oficial, Nr.219 din 21 septembrie 1939, p.5477.
57A.N.I.C., loc.cit., f.176.

58Ibidem.
59Ibidem, f.54.
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W)A.N.S., fond Prefectura jud. Succava, d .l 1/1939, f.159.
61România tn anii celui de-al doilea război mondial, Bucurcşti, 1989, p.245; vezi şi Aron Petric,
Gh.Unc, Tezaurul Băncii Poloniei străbate România, în MI, nr.7-8, iulie-august 1968, p. 161 162.
62Ioan Buzilă, op.cit., p.56.
“ A.N.I.C., loc.cit., d.305/1940, f.100.
^Alexandru Cretzianu, op.cit., p.55-56.
65România tn ani celu i.... loc.cit.
66Milică Moldoveanu, Contribuţii privind relaţiile romăno-poloneze în timpul celui de-al doilea
război mondial, în „Revista de Istorie”, nr.6/1979, p.1045 şi urm.
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Muzeului Wawel, vestigii dc la castelul regal din Varşovia printre care: spada de
încoronare a regilor poloni datând din secolul XIII, un lanţ gros dc aur încrustat cu
email rămas dc Ia Sigismund al IlI-Iea, steagurile turceşti capturate în timpul asediului
Vienei din 1683, o coroană lucrată în aur din 1792, colecţia dc goblenuri ale lui
Sigismund August ş.a. în după amiaza zilei dc 19 septembrie, maşinile ce asigurau
transportul vor părăsi curtea jandarmeriei din Cernăuţi urmând ruta Suceava - Fălticeni Roman - Bacău - Focşani - Râmnicu Sărat - Buzău - Pădurea Băneasa, unde au ajuns în
23 septembrie67. Tezaurul naţional cultural va fi evacuat la sfârşitul anului 1939 în
Franţa cu nava Ardealul, iar 51 de lăzi cu aur în greutate totală de 3057,45 kg brutto au
fost depuse la Banca Naţională a României pentru a fi înapoiate reprezentanţilor Băncii
Poloniei la 17 septembrie 194768.
în urma măsurilor ce au fost adoptate pentru mutarea refugiaţilor în interiorul
ţării, la 24 octombrie 1939, în judeţele din Ţinutul Suceava sc mai găsea doar un număr
mic dc refugiaţi polonezi: Cernăuţi - 3, Câmpulung - 4; Rădăuţi - 11; Suceava - 4 şi 29
în judeţul Storojineţ69. Autorităţile române vor facilita plecarea în străinătate a
preşedintelui Moscicki, a altor demnitari polonezi (doar colonelul Bcck a rămas în ţară
până în 1944, când va înccta din viaţă) şi a aproximativ 14.000 de militari cc au reluat în
vest lupta împotriva Germaniei70. “Guvernul român şi poliţia - scria Henri Prost - au
închis ochii la plecările polonezilor care doreau să se înroleze în armata pe care o
organiza în Franţa generalul Sikorski”71. Sprijinul moral şi material acordat Poloniei era
în contrast evident cu rezistenţa Bucureştiului faţă dc presiunile economicc şi politice
ale Reichului. în urma protestelor repetate ce veneau de la Berlin sau din partea
reprezentanţilor acestuia în România, Carol al II-lea nota în Jurnalul său la data de 30
septembrie: “Continuăm să avem greutăţi cu polonezii, căci germanii sunt cu ochii
aţintiţi pe fiecare gest şi orice amabilitate umanitară o iau în nume dc rău”72.
întreaga atitudine adoptată faţă dc Polonia îşi găsea suportul juridic în
Convenţia a V-a de la Haga73 (cc a fost semnată Ia 18 octombrie 1907 şi avea în vedere
drepturile şi îndatoririle neutrilor în caz dc război) şi constituie un argument în plus în
condiţiile externe extrem dc nefavorabile ce au urmat încheierii pactului sovicto-german
- statul român a continuat să-şi exercite atribuţiile sale fundamentale carc erau
independenţa şi suveranitatea. Situaţia în care sc afla Polonia a fost tratată de guvernul
dc la Bucureşti cu cea mai marc înţelegere şi bunăvoinţă, cu toate că orice stat ce şi-a
proclamat neutralitatea “e perfect liber să-şi închidă hermctic graniţele înaintea valurilor
de refugiaţi dintr-un teatru dc război vecin”74. Sub acoperirea neutralităţi, în pofida
tuturor ingerinţelor hitleriste, România va acorda cel mai larg sprijin Poloniei cotropite,
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fapt ce este remarcat şi de istoricul Henryk Batowski75. în total au primit azil
aproximativ 100 de mii de emigranţi, dintre care 60 de mii militari76, iar cuantumul
ajutoarelor lunare pentru întreţinerea celor ce au rămas în ţară, în perioada 1939-1946,
s-a ridicat la aproape 2116 milioane lei la cursul anului 193977. în acest context, Ia 28
noiembrie 1939, Grigore Gafencu declara fără nici o reţinere în Senat, în faţa comisiilor
parlamentare pentru afacerile străine, a guvernului şi a numeroşi diplomaţi străini: “Se
cuvenea să primim pe polonezii civili şi militari, oficiali şi particulari care se
adăposteau la noi, cu simpatia datorată unui popor vccin, legat de poporul nostru, şi din
nou încercat prin grele suferinţi. Poporul român, şi-a îndeplinit această îndatorire cu
omenie şi caldă prietenie" (s.n.)78.
O
dată cu declanşarea războiului european, "Ţara Fagilor" va juca un rol
esenţial pentru ajutorarea Polonei, în opera de salvare a populaţiei refugiate şi pentru
tranzitul unor valori inestimabile din avuţia statului vccin. în primele zile ale lunii
septembrie 1939 linia ferată Cernăuţi - Lemberg a rămas singura cale de aprovizionare
a armatei polone cu produse petroliere şi material de război (s.n.) . Totodată,
Bucovina s-a dovedit în acestă perioadă o veritabilă “poartă”, deschisă cu generozitate
de guvernul român, pentru toţi cei ce sc retrăgeau din faţa invaziei inamice, o oază de
relativă pace şi stabilitate în măsură să întărească sentimentul că a fost pierdută doar o
bătălie, dar soarta războiului nu este definitiv compromisă.

61Ibidem.
6Slbidem.
69A .N .I .C ,

loc.cit., f.3 3 .

op.cit., p .4 4 şi u rm .
7'H e n r i P ro s t, Destin de la Roumanie. 1918-1954, P a ris 1954, p. 135.
C a ro l al II-le a . intre datorie şi pasiune. însemnări zilnice, v o l.II, 1 9 3 9 -1 9 4 0 , e d s .M a rc e l70A u re l L o g h in , D u m itru T u ţu ,

D u m itru C iu c ă , N a r c is D o rin Io n , B u c u re ş ti, 1996, p . l 3.
73A .N .I.C .,

loc.cit., f. 176.

74Ibidem, f.1 9 6 .
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Pierwsze tydodnie wojny. Dyplomecja zachdnia do polowy wrzesnia
1939 roku, P o z n a n , 1967.
76Io n C a la fc te a n u , Diplomaţia românească în sud-estul Europei (martie 1938- martie 1940),
75V e z i H e n ry k B a to w s k i,

B u c u re ş ti, 1 9 8 0 , p . l 5 9 .

Marea conflagraţie a secoluluiXX, B u c u re ş ti, 1 9 7 4 , p .8 5 .
Parlamentul românesc. A n u l X , n r.3 1 0 d in 3 0 n o ie m b rie 1 939.
79V io ric a M o is iu c , Diplomaţia României şi problema apărării suveranităţii şi independenţei
nalionale in perioada martie 1938 - mai 1940, B u c u re ş ti, 1 9 7 1 , p .2 5 4 .

77G h .C a z a n şi c o la b .,
78C f.
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La Bucovine et Ie drame de la Pologne au ddbut de Ia
Deuxifcme Guerre Mondiale

L'invasion allemande a donnd naissance â une dvidente atmosphâre de
sympathie et de so lidarii envers le pays voisin avec lequel on avait d£jâ de nombreuses
et anciennes relations dans plusieurs doniaines. L’acceptation, par le cabinet de
Bucarest, de la neutralii, le 6 septembre 1939, n’a pas emp£ch6 une attitude
diffcrencide envers les bdlligdrants, une attitude qui £tait plutât bienveillante envers les
anciens allids. Par consdquent, les autoritds roumaines, mais aussi de nombreux
organismes d ’initiative privde vont passer ă l’organisation de l’accueil, du tri, du
logement, de l’envoi de nourriture et d’aide mddicale aux miliers de rdfugi^s militaires
et civiles qui passeront la frontiere â partir de la deuxiâme moitid du mois de septembre.
L’auteur, â l’aide des documents provenant de diverses archives, des mdmoires
intîdites et des journaux de l’dpoque, essaie de reconstituer l’impact de ces dvdnements
dramatiques sur le “Pays des helres".
Par sa position, la Bucovine, avec sa valide du Şiret (un couloir d’importance
strauSgique extreme), et avec ses voies de communication a rcprdsentd la variante
optimum pour sauver les rdfugids, l’or de la Banque de Pologne et d ’aulres valeurs
inestimables appartenant au trdsor naţional et culturel polonais.
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Hrana caldă şi cuvântul bun
Vindecă a noastră rană
Plecăm mai departe în necunoscut
Cu deviza "Onoare şi Ţară".
(Suceava 21.09.1939, din Cartea de Onoare a
Casei Polone din Suceava)

SITUAŢIA REFUGIAŢILOR POLONEZI DIN ROMÂNIA ÎN TIMPUL CELUI
DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
MARIUS IULIAN PETRARU
Declanşarea celui de-al doilea război mondial la 1 septembrie 1939 prin
ocuparea Poloniei de către Germania nazistă şi la 17 septembrie 1939 dc către Rusia
Sovietică a deschis o grea filă din istoria poporului polonez. Polonia avea să retrăiască
din nou grelele momente de la sfârşitul sccolului al XVIII-lea când a fost desfiinţată ca
stat, iar mare parte din populaţia civilă şi militară a fost nevoită să ia drumul exilului
spre statele europene. România, care cu câteva decenii înainte fusese puntea de legătură
a emisarilor polonezi dc la Ankara sau dc la Paris, a fost şi de această dată o bună gazdă
pentru poporul vecin şi prieten. Aici refugiaţii polonezi au găsit compasiunc şi
înţelegere din partea poporului român, care de la început a fost alături de cei nevoiţi săşi părăsească patria şi căminul natal.
La sfârşitul anului 1939 numărul refugiaţilor civili aflaţi în România sc ridica
la peste 15.000, iar a militarilor internaţi în lagăre militare a fost de 10.000. Ambele
cifre sus citate sunt estimative întrucât la acea dată nu a existat nici o evidenţă strictă a
refugiaţilor dc pc teritoriul românesc. Foarte mulţi dintre cei refugiaţi au rămas puţin
timp în România, părăsind ţara după întocmirea tuturor formalităţilor de deplasare, cu
direcţia Franţa, Marca Britanic sau Italia.
în martie 1940 numărul refugiaţilor atingea cifra de 10.000 de persoane, dintre
care sub protccţia Comisiei pentru Ajutorarea Refugiaţilor Polonezi se aflau aproape
7.000. O dată cu plecarea unui nou val dc refugiaţi spre direcţii necunoscute, la 1 iulie
1940 numărul refugiaţilor a scăzut la 5.300.
în ultimul trimestru al anului 1939 cât şi pe parcursul întregului an 1940 un
număr foarte mare de refugiaţi s-au întors în Polonia. Consulatul german de la Bucureşti
a acordat în acest timp o seric dc facilităţi şi a făcut multe promisiuni pentru întoarcerea
cclor plecaţi. Mai mult, în vara anului 1940 în atenţia autorităţilor germane a stat dccizia
întoarcerii în masă a refugiaţilor, Germania anunţând în acest sens că sc obligă să
acopere cheltuielile de transport dinspre România spre Cracovia. Această acţiune a fost
întreprinsă pentru refugiaţii civili şi s-a terminat la sfârşitul lunii august 1940. Dacă însă
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Numărul soldaţilor internaţi iniţial a fost în ju r de 10.000, din accastă cifră în
jur de 4.000 s-au întors în Polonia, iar restul au rămas în România. Paralel cu
modificarea numărului dc refugiaţi prin desele plecări, în accastă perioadă s-a schimbat
şi numărul sccţiilor Comisiei pentru Ajutorarea Refugiaţilor. Dacă în anul 1939
Comisia avea sub protecţia sa 27 de centre ale refugiaţilor, pe parcursul anilor 19401941 numărul acestora a scăzut la 14.
Pentru o imagine mai clară asupra existenţei celor 14 centre aflate sub controlul
Comisiei redăm în cele ce urmează o statistică a tuturor centrelor dc refugiaţi din
România înregistrate în al treilea trimestru al anului 1940. Trebuie însă să facem
precizarea că a fost foarte greu de stabilit numărul refugiaţilor din Bucureşti, mai ales că
în această perioadă s-a înregistrat un marc aflux de refugiaţi care veneau sau plecau din
capitală. în acclaşi timp precizăm că la prima rubrică au fost înscrişi doar refugiaţii carc
primeau alocaţia de întreţinere din partea Comisiei pentru Ajutorarea Refugiaţilor, ceea
cc face ca numărul total să nu concorde cu cifrele înscrise.6

Napoca, 1976, p.146; După cum se ştie Pactul Tripartit semnat la Berlin în ziua dc 27
septembrie 1940, de către reprezentanţii Germaniei, Italiei şi Japoniei era un acord militar
agresiv al marilor puteri fasciste şi militariste.
4Gubcmul General, Leksykon Historii XX wieku, Krqk6\v, 1992 - 1993, p.437; Pământul polonez
a fost împărţit între Germania (188.000 km2) şi URSS (201,000 km2) precum şi Slovacia
(câteva localităţi din voievodatul Cracoviei). O parte din teritoriul polonez ocupat de hitlerişti şi
unit la al IlI-lea Reich, un teritoriu reprezentând 97.000 km2 a fost constituit în Gubernul
Gemcral, care s-a aflat sub control efectiv al Germaniei.
5MichaI Browinski, op.cit., p. 2.
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Situaţia refugiaţilor în al treilea trimestru al anului 1940*

Localitatea

ne referim la soldaţii polonezi refugiaţi în România, din rândul acestora au plecat doar
2.430 din Târgu Jiu la sfârşitul lunii noiembrie 1940.'
în afară de întoarcerea refugiaţilor în Polonia, în primăvara anului 1940 a fost
organizată şi o acţiune de plecare a femeilor şi copiilor polonezi spre Alger pentru ca, în
vara aceluiaşi an, o acţiune de acelaşi gen să fie organizată cu destinaţia Cipru. Numărul
exact al celor plecaţi în urma accstor două acţiuni organizate nu sc cunoaşte, însă sc
parc că se situează în jurul cifrci dc 700 dc persoane.2
Odată cu aderarea României Ia Pactul tripartit din 22-24 noiembrie 1940,3
autorităţile româneşti au exercitat putcmice presiuni asupra refugiaţilor cu scopul dc a
micşora radical numărul acestora, anunţând în acest sens că vor face toate demersurile
pentru a determina plccarea forţată a tuturor refugiaţilor polonezi din România. Această
reacţie a făcut ca foarte mulţi dintre cci refugiaţi să ia drumul exilului înspre Orientul
Apropiat. Plccarca forţată a refugiaţilor a înregistrat punctul culminant în timpul iernii
1940-1941 şi s-a încheiat în aprilie 1941, la câteva săptămâni după plccarea consulului
Marii Britanii dc la Bucureşti. în acest mod, pc parcursul anului 1941 numărul
refugiaţilor polonezi aflaţi în România s-a micşorat simţitor, atingînd la sfârşitul anului
cifra dc 4.100 dc refugiaţi civili şi 1.600 dc militari internaţi în lagăre.
Presiunile exercitate dc către autorităţile române nu aveau să ia sfârşit aici. La
sfârşitul lunii ianuarie 1941, Comisariatul General pentru Problema Refugiaţilor
Polonezi a anunţat public că refugiaţii carc până la data de 10 februarie nu vor părăsi
teritoriul României vor fi plasaţi în lagărele dc muncă forţată. în acelaşi timp,
oficialităţile româneşti precum şi reprezentanţii Germanici naziste de la Bucureşti au
organizat prin Crucea Roşie română plccarea refugiaţilor spre Gubernul General, A La
toate acestea s-au adăugat şi presiunile Comisariatului General asupra restului de
soldaţi şi ofiţeri internaţi la Călimăncşti şi la Târgu Jiu. în urma accstor presiuni s-au
anunţat pentru plccarea spre Polonia în jur dc 1.500 dc persoane. în ziua dc 12 martie
1941 toţi cci înregistraţi pentru plccarc au fost îndrumaţi către staţia dc cale ferată de Ia
Piatra Olt unde, surprinzător - din motive necunoscute — au primit înştiinţarea că
autorizaţia pentru plecarea refugiaţilor spre Polonia a fost retrasă dc către autorităţile
germane.5 La sfârşitul lunii aprilie 1941 a încctat plecarea refugiaţilor. Numărul cclor
rămaşi s-a stabilit în luna iulie în jurul a 3.200 de refugiaţi civili.

20
16

* Tabelul are caracter orientativ
Pentru că anul 1940 este un an cu permanente schimbări şi transferări ale refugiaţilor de
la un centru la altul, facem o scurtă treccre în revistă a tuturor centrelor care au fiinţat în
perioada 1939-1943.

6lbidem, p. 3.
261

M arius Iulian Petraru
Aspecte din activitatea centrelor de refugiaţi polonezi din România
Bucureşti. Aici ccntrul pentru refugiaţii polonezi a fost organizat diferit faţă de celelalte
centre din ţară, mai mult a fost ca un punct de influenţă şi dc îndrumare a refugiaţilor.
Numărul celor aflaţi în Bucurcşti a fost greu de estimat şi niciodată nu a fost stabilit cu
precizie. Refugiaţii nu sc înregistrau la centrele de evidenţă, aşa cum de altfel procedau
mulţi dintre ei şi în alte centre din ţară. Comisariatul General a realizat o evidenţă
numai pentru cei carc primeau alocaţia de întreţinere. în Bucureşti a fost un foarte marc
număr de refugiaţi carc nu primeau această alocaţic şi cu atât mai mult a fost greu de
stabilit numărul exact al celor refugiaţi în capitală. Putem însă aprecia numărul celor
carc primeau alocaţic de întreţinere din partea Comisiei şi care au fost luaţi în evidenţa
acesteia.
Numărul refugiaţilor la:
1 VII 1940: înjur de 2.000
31 XII 1940: în jur de 700
1 VII 1941: în jur de 500
1 VII 1942: în jur de 450
Acest centru nu a fost înzestrat cu o cantină sau sală pentru reuniuni, în schimb
a avut două casc pentru odihnă pe strada Ştefan ccl Mare nr. 45 cu 80 dc paturi şi pe
strada Episcopul Radu nr. 15 cu 30 de paturi. A existat totodată şi o cameră pentru
bolnavi care Ia început s-a aflat pe Calea Victoriei şi care a avut 30 de paturi, însă după
lichidarea ei, Ia sfârşitul anului 1940, accastă cameră pentru bolnavi s-a mutat pe strada
Episcopul Radu şi a avut 10 paturi.
Mişcarca cultural-artistică s-a desfăşurat în “Casa Polonă” carc în accastă
perioadă a fost sufletul şi inima polonezilor carc locuiau în Bucureşti. Astfel, în iama lui
1940-1941 aici s-au ţinut cursuri dc limbă engleză, română şi germană, iar grupurile dc
amatori sub îndrumarea regizorului P. Kisielewicz au prezentat chiar cîteva .spectacole
muzical-vocale. La seratele muzicale a luat parte şi un numeros public român. Clubul
femeilor a organizat tot aici şi o cafenea care, începând însă din toamna anului 1941 a
servit drept cantină. Tot în toamna anului 1941 în septembrie a fost organizat aici ca
instituţie autonomă Fondul de împrumut şi de Ajutor al Refugiaţilor.1
Buzăul a fost organizat ca centru pentru primirea refugiaţilor polonezi la finele anului
1939 când o parte dintre refugiaţii din Iaşi, Paşcani, Suceava şi alte localităţi din
Moldova au fost îndrumaţi aici. La începutul anului 1940 au fost înregistraţi aici în ju r
de 1.000 de persoane. înainte de lichidare, carc a avut loc în septembrie 1940, numărul
refugiaţilor a atins cifra de 300.
Călimăneşti. în septembrie 1940 a fost transportat aici lagărul ofiţerilor şi refugiaţilor
civili de la Târgovişte. Ca urmare a acestei situaţii numărul refugiaţilor aflaţi aici a
crcscut dc trei ori. Cu toate accstea însă deja la 21 decembrie 1940 ccntrul a fost lichidat
la ordinul autorităţilor române şi refugiaţii, cu excepţia familiilor ofiţerilor, au fost
1Ibidem, p.5, 51-52.
‘^Tadeusz Fabianski, Z "Lwowska Falq" za granicq 1939 - 1941 Ewakuacja ze Lwowa przez
Stanislawow, Pistyn, Kosow do Rumunii, p.9-12, din Arhiva Bibliotecii Jagicllone din Cracovia
- inventar 9886 III; Michal Browinski, op.cit., p.5.
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transferaţi la Băile Govora. La începutul lunii februarie 1941 lagărul militar împreună
cu toate familiile ofiţerilor a fost transportat forţat spre Gubcmul General.9
Câmpulungul exista ca centru din iunie 1940. Odată cu înfiinţarea centrului aici a luat
fiinţă o cantină, iar în septembrie 1940 a fost dat în folosinţă un-dispensar medical şi un
club dc recreaţie pentru refugiaţi. Activitatea culturală a fost condusă de cătrc un
comitet local începând cu sfârşitul anului 1940. La 1 iulie 1940 au fost înregistraţi 202
refugiaţi. Cantina a asigurat pc parcursul anului 1940 masa pentru circa 70 de persoane
zilnic. Totodată au fost organizate trei cursuri dc limbă, un curs de radiotchnică şi unul
de contabilitate. în cadrul centrului au existat de asemeni un atelier de croitorie, de
cizmărie şi un cabinet de frizerie. Viaţa culturală a fost întregită cu publicarea unei
gazete care a purtat denumirea de “Gazeta vorbitoare, Drumul spre Polonia”. Gazeta
cuprindea în paginile sale articole dc critică literară, articole literare şi ştiinţifice,
foiletoane. Gazeta a scos 35 de numere, iar numărul articolelor apărute a fost în ju r de o
sută. în redacţia gazetei au lucrat 12 persoane.10
Centrul de la Caracal a fost înfiinţat în octombrie 1939 şi este printre primele
centre de refugiaţi înfiinţate în România. La început ccntrul număra 258 de refugiaţi. Pe
parcursul anului numărul refugiaţilor a sporit prin venirea de noi persoane din alte
ccntre din ţară. Astfel, numărul celor aflaţi aici a crescut cu 522. Din această cifră, un
număr dc 711 au plecat spre alte centre sau parte din ei au părăsit România. Aşa se face
că la sfârşitul anului 1940 ccntrul număra numai 99 dc refugiaţi. Dispensarul medical a
acordat îngrijire la peste 102 bolnavi, iar spre sfârşitul perioadei Ia 60 dc bolnavi. în
anul 1940 au fost organizate aici cinci cursuri dc limbă la carc au luat parte peste 200 de
persoane, două cursuri de şofcric, câte un curs dc tâmplăric, de legătorie, de pictură şi
dc grădinărit. în afară dc accstea, Clubul femeilor a organizat un curs dc croitorie,
manichiură şi dc frizerie. Viaţa culturală a fost completată de corul şi teatrul dc amatori,
precum şi dc grupul de muzică care dc multe ori a organizat concerte şi serate muzical
instrumentale. 1
Centrul de la Constanţa a fost un centru important însă a fost lichidat la
sfârşitul lunii iunie 1941.
Craiova. Centrul pentru refugiaţi şi-a început existenţa în decembrie 1939 şi a numărat
iniţial 333 de persoane, pentru ca în martie 1940 numărul să scadă la 219. încă de la
început aici a existat cantină, club şi un dispensar pentru bolnavi. La jumătatea lunii
aprilie 1940 numărul refugiaţilor de la Craiova a crescut prin venirea a încă 450 de
persoane dc la Ploieşti. După creşterea numărului dc refugiaţi centrul a trccut la o mai
bună organizare, primind în acest sens un nou spaţiu spre închiriere împreună cu o
impresionantă grădină. în vara anului 1940 un mare număr de refugiaţi au plecat spre
Polonia, însă locul celor plecaţi a fost luat imediat la stârşitul lunii august dc refugiaţii
din Brăila, unde centrul a fost lichidat forţat dc către autorităţile române. Ccntrul a
organizat cursuri dc limbă, un curs de contabilitate şi radiofonie, precum şi un curs

9Ibidem, p. 5.
10Ibidem, p. 52-53.
1 'ibidem, p.53-54.
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sanitar organizat de către Clubul femeilor. De activitatea cultural artistică s-a ocupat
comitctul local carc număra în rândul său şi artişti de valoare cum a fost pietonii
scenograf Franciszek Mollo.12 La 1 iulie 1942 centrul număra 730 de refugiaţi.13
Centrul de la Drăgăşani există din anul 1939 fără prea mari modificări în cc
priveşte numărul de refugiaţi. La început s-au aflat aici 181 de refugiaţi dintre carc mm
mult de 60% o constituiau cei care aveau studii superioare. Numărul refugiaţilor n
crescut pe parcurs, astfel la 1 iulie 1941 au fost înscrişi în evidenţa Comisiei 260 dc
persoane. în afară de cantină şi de un dispensar medical, centrul dispunea şi dc o
farmacie proprie deservită dc un personal calificat provenit din rândul refugiaţilor.
Serviciul mcdical din centru a fost asigurat şi prin ajutorul spitalului românesc din
localiate, care de multe ori s-a angajat în rezolvarea multor cazuri dc îmbolnăviri. Pc
lângă activitatea culturală şi medicală, din vara anului 1941 a cxist3 t la Drăgăşani şi un
serviciu religios în limba polonă asigurat dc către un preot romano-catolic. Au fost
organizate aici, ca de altfel în mai toate centrele din ţară, şapte cursuri de limbă, precum
şi un curs de electrotehnică. Serile culturale au fost completate dc corul.şi grupul dc
teatru de amatori, precum şi de un club literar-ştiinţific carc sc întrunea o dată pc
săptămână.14
Centrul de la Băile Govora a luat fiinţă în decembrie 1940 prin venirea
refugiaţilor dc la Călimăncşti, însă a fost lichidat la jumătatea lunii mai 1941. Refugiaţii
de aici au fost îndiumaţi spre ccntrelc dc la Slatina, Ocnele Mari şi Drăgăşani.15
în octombrie 1939 a luat fiinţă la Piteşti un centru pentru refugiaţii poionezi. La
sfîrşitul anului, în evidenţa centrului erau trccutc 186 dc persoane. Pe parcursul anului
1941 numărul acestora a crescut până la 243. în cadrul centrului au fost organizate
cursuri dc limbă, un curs de construcţii, precum şi un curs de şoferie şi reparaţii auto.
Centrul de la Slatina Olt fiinţează din octombrie 1939. Numărul iniţial al
refugiaţilor a fost de 200, iar la începutul anului 1940 a scăzut la 123. După lichidarea
centrului de la Govora în luna mai 1941 au venit la Slatina încă 200 de refugiaţi, astfel
încât numărul acestora s-a majorat din nou la 270. Centrul de la Slatina sc remarcă
printr-o bună organizare şi prin existenţa unei impunătoare biblioteci carc conţinea peste
70 dc volume. Dcascmcni, aici a funcţionat şi o farmacie carc a fost condusă de un
cadru specializat care provenea din interiorul centrului. Centrul de aici a fost deosebit
faţă de celelalte pentru că în componenţa sa 60% dintre refugiaţi o constituiau evreii. în
ciuda “problemei" evreieşti existente în România la acea vreme, demn de remarcat este
că în viaţa de zi cu zi a ccntrului nu s-au semnalat nici un fel de acţiuni antisemite sau
dc alt gen din partea refugiaţilor polonezi, şi din partea autorităţilor române.16

Printre cele mai importante secţii ale refugiaţilor polonezi aflate pe teritoriul
României în accastă perioadă se numără şi cca dc la Târgu Jiu, unde în octombrie 1939
nu luat fiinţă secţia şi lagărul militar cu regim special pentru soldaţi şi ofiţeri. în a doua
jumătate a anului 1940 în evidenţa ccntrului erau trccutc 153 dc persoane civile, în timp
cc în noiembrie 1940 în evidenţa lagărului erau înscrişi 49 dc ofiţeri şi 3.156 de soldaţi.
Lagărul a intrat dc la înccput sub supravegherea Comitetului local de pe lângă Centrul
dc refugiaţi, fiind secondat în acclaşi timp în permanenţă de autorităţile române. Astfel,
Centrul dc refugiaţi a luat conducerea tuturor activităţilor cultural-artistice şi
administrative din lagăr. La accstca s-a adăugat şi comitctul local al lagărului carc a
coordonat bunul mers şi funcţionarea tuturor acţiunilor întreprinse. în lagăr au existat 6
cantine, 6 cluburi, au fost organizate 7 cursuri de limbă, două cursuri de pomicultură,
precum şi ateliere de tâmplărie, croitoric şi cizmărie. Zilnic a fost tipărit un buletin
informativ pentru soldaţi cu ştiri din presă şi de la radio şi dc asemenea foarte des
aceştia beneficiau şi de reprezentaţii teatrale susţinute de către amatorii din cadrul
centrului.
în ziua dc 29 noiembrie 1940 au plecat dc bună voie spre Polonia 2.436 de
soldaţi. Cei carc au plecat au primit un ajutor material pentru alimente şi îmbrăcăminte
în valoare dc 700.000 dc Ici. După plecarea soldaţilor spre Polonia, în lagărul de război
mai funcţionau încă două cantine, 2 cluburi, precum şi o cameră medicală cu 16 paturi.
La 4 februarie 1941 din ordinul autorităţilor lagănil şi centrul civil al refugiaţilor au fost
evacuate forţat, soldaţii fiind trimişi forţat cu destinaţia Germania, iar cei civili cu
destinaţia Polonia.17
O altă localitatc unde au coexistat un centru dc refugiaţi pentru civili şi un lagăr
a fost Târgovişte. Centnil de aici a luat fiinţă în 1939 şi a avut acecaşi organizare ca
toate celelalte ccntre dc refugiaţi din ţară. La înccput au fost înregistrate 423 de
persoane, din care 200 o reprezentau femeile şi 130 copiii, majoritatea carc alcătuiau
familiile soldaţilor şi ofiţerilor. începând din martie 1940 a existat aici o şcoală primară
şi alta gimnazială, şcoli care au fost frccvcntatc de 150 dc elevi. Totodată, în cadrul
ccntrului au fost organizate 5 cursuri dc limbă, printre carc şi limba română. în afară dc
participarea la cursurile generale care se organizau în fiecare centru din ţară, femeile au
organizat prin intermediul Clubului cursuri de tricotaje la care au participat 105 femei,
cursuri dc croitorie şi cusătorie, cursuri dc crcaţie-croitoric şi manichiură. în octombrie
1940 ccntnil şi lagărul au fost transferate la Călimăncşti şi, aşa cum sc cunoaştc, şi
ccntrul de aici a fost lichidat la 21 decembrie 1940, refugiaţii civili fiind transferaţi la
Băile Govora unde au stat până la jumătatea lunii mai 1941, fiind apoi repartizaţi la
Slatina, Drăgăşani şi Ocnclc Mari.ls
După lichidarea ccntrului dc la Constanţa de către autorităţile române,
refugiaţii polonezi dc aici, în număr de 90, vor forma noul centru dc la Turnu Măgurele
la 1 iulie 1941. Până la sfârşitul anului 1942 numărul refugiaţilor de aici va scădca la
74. Centrul dc aici a fost organizat de către autorităţile române ca lagăr-centru
disciplinar pentru cei veniţi din Constanţa. Acest fapt este cu totul inexplicabil,
deoarece nu se ştie ca înainte să fi existat un lagăr de accst gen la Constanţa şi nici nu se

,2Despre activitatea lui Franciszek Mollo aflăm din hârtiile personale carc sc află în arhiva
Muzeului de Istorie din Bochnia-Polonia. în actele personale sc află printre altele o legitimaţie
carc confirmă prezenţa artistului Ia Teatrul Naţional din Craiova precum şi câteva adeverinţe
care atestă activitatea sa la teatrul dc amatori dc pc lângă centrul de refugiaţi din localitate. In
muzeul din Bochnia am identificat câteva picturi ale lui Franciszek Mollo realizate în timpul
şederii sale la Craiova.
l3Michal Browinski, op.cit., p.54-56.
u Ibidem, p. 56-57.
Ibidem, p. 5.
16Ibidem, p. 60.
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17Ibidem, p. 66-67.
^Ibidem, p. 67-68.
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cunosc cazuri deosebit de grave în care să fi fost implicaţi polonezi refugiaţi pc
teritoriul românesc.
La T u m u Severin centrul a luat fiinţă în octombrie 1939 şi iniţial a numărat în
jur de 1100 de refugiaţi. în urma plecării multora dintre aceştia la jumătatea anului 1940
erau înregistraţi numai un număr dc 450. Aici au fost organizate 4 cursuri dc limbă, un
curs de medicină, unul de contabilitate, precum şi unul de tehnico-construcţii. Totodată
a funcţionat o frizerie şi un atelier de croitorie şi încălţăminte. în centru existau dc
asemenea un cor şi un grup dc teatru de amatori.
Amintim că pe lângă centrele sus-menţionate, până în august 1940 au mai
existat centre la Brăila, Ocnele Mari, Focşani, Pătârlagele, Ploieşti, Pucioasa şi Râmnicu
Sărat. în afară dc aceste centre au existat şi două delegaţii: una la Călăraşi, unde au fost
înscrişi 20 de refugiaţi, şi alta la Orşova, unde s-au aflat 40 de persoane.
Tabăra de „voinici” dc Ia Tim işul d e Jo s a avut o organizare specială în
comparaţie cu celelalte centre sau tabere din ţară. în toamna anului 1939, în rândul
refugiaţilor aflaţi pc teritoriul României s-au aflat foarte mulţi tineri polonezi care aveau
deja vârsta pentru recrutare, deci pentru satisfacerea serviciului militar. Atunci a existat
tendinţa din partea autorităţilor române de a-i interna pe aceşti tineri în lagăre unde se
găseau şi soldaţii şi ofiţerii polonezi. Acest lucru nu s-a întâmplat, autorităţile
convcnind că este mai bine să organizeze pentru aceştia o tabără cu regim special.
Oficial, tabăra era supusă supravegherii organizaţiei româneşti pentru tineret “Straja
Ţării”, însă conducerea ei efectivă a revenit unui instructor polonez. Locul pentru
organizarea taberei pentru „voinici” a fost ales pc colinele de la Timişul de Jos, unde
existau clădiri care serviseră înainte drept tabără de vacanţă pentru tinerii români. în
această localitate tinerii polonezi şi-au desfăşurat activitatea dc la înccputul lunii
decembrie 1939 până în primăvara anului 1940. în primăvara lui 1940 tabăra de tineret,
care număra atunci 300 de persoane, a fost transferată la Timişul de Sus. Pc parcursul
întregului an 1940, „voinicii” au construit aici o capelă, baze sportive şi de agrement, un
sector de 800 de metri de şosea şi un sistem de canalizare. Pc parcursul funcţionării, în
tabără au venit în ju r de 1000 de tineri, pentru ca în momentul lichidării să fie trecuţi în
registre doar 50. în afară de programul normal care funcţiona în orice tabără, tabăra de
aici a avut şi un program aspru dc disciplină şi un tratament mai dur, asemănător cu
acela aplicat soldaţilor din lagărele militare. Tabăra avea propria cantină, un dispensar
medical pentru bolnavi cu 20 dc paturi, precum şi ateliere de croitorie, cizmărie,
tâmplărie, 5 cluburi în care de obicei se desfăşurau cursurile de limbă şi reprezentaţiile
teatrale. Pe lângă acestea a existat şi o şcoală de şoferi la care au obţinut carnetul de
conducere peste 50 de tineri.19
începând cu a doua jumătate a lunii septembrie 1939, C ernăufiul a reprezentat
cel mai important centru spre care au venit refugiaţii. Alături de Consulatul polonez
care funcţiona aici încă din primii ani de după primul război mondial, a existat şi
U niunea A socia {iei P olonezilor din B ucovina, care încă de la începutul perioadei s-a
preocupat de soarta refugiaţilor. Toţi polonezii care locuiau deja în Cernăuţi au luat
parte la ajutorarea fraţilor lor veniţi din Polonia, oferind gratuit locuinţă, bani şi
alimente. Insă rolul predominant în ajutorarea refugiaţilor a revenit C om itetului p en tru

i9Ibidem, p. 68.

A jutorarea R efugiaţilor P olonezi din C ernăuţi care a desfăşurat o activitate aproape
neîntreruptă pe tot parcursul perioadei în vederea ajutorării celor veniţi. Din C om itetul
p entru A jutorare făceau parte: Otylia Tantawa preşedinta U niunii F em eilo r din
C ernăuţi, inginerul Alojzy Fricdel preşedintele C om itetului C etăţenesc p en tru
A jutorarea R efugiaţilor, Eugeniusz Malikiewicz, Bronislaw Boronski preşedintele
organizaţiei “SokoP \ Bruno Regenstreif, Wladyslaw Michniewicz regent, Kazimierz

Mitelski directorul Gimnaziului polonez din Cernăuţi şi Jurkiewicz Sylwester secretarul
C om itetului C etăţenesc p en tru A jutorarea R efugiaţilor P olonezi

Alături de centrele şi delegaţiile sus citate care au existat în accastă perioadă,
au funcţionat şi alte filiale ale acestora Ia Cluj, Giurgiu, Urziceni, Strehaia, Filiaşi,
Calafat, Roşiorii de Vede, Brczoi, Vulcana, Curtea dc Argeş, Goleşti, Mizil, Babadag,
Tulcea şi Orşova.
Situaţia la g ă relo r m ilitare în care au fo s t internaţi
soldaţi ş i ofiţeri p o lo n ezi

în al doilea trimestru al anului 1940, sub protecţia Comisiei de Ajutorare a Refugiaţilor
s-au aflat şi lagărele militare. în aceste lagăre Comisia a organizat acţiuni culturale şi de
învăţământ, precum şi cantine şi ateliere. Dintre lagărele aflate sub protecţia Comisiei le
enumerăm pe cele aflate la:
Comişani:
lagăr pentru soldaţi
- 5 cluburi
Târgu Jiu:
lagăr pentru soldaţi
- 6 cluburi
Târgu Jiu:
lagăr pentru ofiţeri
- 1 club
Târgovişte:
lagăr pentru ofiţeri
- 1 club
Făgăraş:
închisoare pentru soldaţi - 1 club
Datorită situaţiei politice şi militare existente, în octombrie 1940 lagărul de la
Tîrgovişte a fost lichidat de către autorităţile române şi transferat la Călimăneşti.
Aceeaşi situaţie s-a petrecut şi în lagărul de Ia Comişani, care la rândul lui a fost
transferat la Târgu Jiu. Din Târgu Jiu au plecat, începând cu sfârşitul lunii noiembrie,
spre Polonia 2.436 de soldaţi, în lagăr rămânând doar 720 dc soldaţi şi 49 de ofiţeri.
Astfel că la începutul anului 1941 pe teritoriul României s-au aflat doar două lagăre
militare cu regim special în care erau internaţi soldaţi şi ofiţeri polonezi: la Târgu Jiu cu
49 de ofiţeri şi 720 de soldaţi şi la Călimăneşti cu 700 de ofiţeri.
Viaţa soldaţilor şi ofiţerilor din lagărul de la Târgu Jiu a fost foarte grea. Astfel
că într-un memorandum al ofiţerilor semnat la 2 februarie 1940 şi înaintat
Comandamentului lagărului se făcca precizarea că condiţiile de igienă şi de locuit,
precum cantina şi serviciul medical nu se ridicau la nivelul cerut şi prevăzut de
organismele internaţionale în privinţa internaţilor de război. Semnatarii memoran
dumului rugau conducerea lagărului să ia măsurile de rigoare pentru preîntâmpinarea
îmbolnăvirilor şi deceselor, mai ales în rândul bătrânilor şi bolnavilor care sufereau şi

20

Alfons Stronczak, Pqmiqtnik cz.3.V. Dywizia syberyjska. Wybuch rewolucji 1917. Pobyt w

rosyjskich obozach jenieckich. Powrât do Polski w I92lr. Sluzba iv 81 Pulku Piechoty tv
Wilnie. 11 wojna swiatowa. Emigracja do Rumunii - Arhiva Bibliotecii Jagicllonc din Cracovia inventar 9843 II; Dokumcnty do biografii A. J. Stronczak BJ. 236/70. Przyâ.
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Agricultori

M ncitori
Meşteşugari

Alte profesii

Bucurcşti

440

312

102

26

112

104

6

50

62

Câmpulung
Caracal
Craiova
Drăgăşani
Ocnele
Mari
Piteşti
Slatina
Tumu
Măgurele
Tumu
Sevcnn

177
165
624
258
218

133
119
308
164
125

35
39
178
76
73

9
7
138
18

57
37
140

9

11

38
65

20

16
29
84
36
24

57
-

254
267
90

198
168
69

45
81
14

11

20

111

18
7

79

54

9
15

21

35

8

50

-

18

-

336

179

94

63

12

160

.

36

2829 +

1775

737

317

420

914

75

450

Total

L iber
profesionişt
i
Funcţionari
publici şi
nrivnti

Copii

Numărul refugiaţilor dc pc teritoriul României care a fost înscris în registrele
de evidenţă a Comisiei pentru Ajutor a atins Ia începutul lunii iulie 1942 cifra de 2.768

Situaţia refugiaţilor Ia 1 iulie 1941
(tabelul are caracter orientativ)

Femei

E voluţia statistică a n um ărului refugiaţilor polo n ezi
în perio a d a 1 iulie 1942 - 31 decem brie 1943

A ju to r P

Bărbaţi

în iarna lui 1940-1941 autorităţile bolşevice au strămutat din Galiţia de Est în
jur dc 30.000 dc ţărani în Basarabia şi i-au aşezat pe terenurile părăsite de către
repatriaţii germani şi populaţia românească silită să se retragă în urma ocupării acestui
teritoriu dc către trupele Rusiei Sovietice. în jur de 10.000 o constituiau ţăranii
polonezi, iar restul de 20.000 ucraineni. în martie 1942 preotul delegat Skudrzykowi
precum şi preotul Krzyewski din Bucovina, activând la recomandarea Capitalei
Apostolice, au fost trimişi prin intermediul Nunţiului catolic dc Ia Bucureşti spre
reşedinţele lor carc sc aflau în jurul Chişinăului pentru a coordona activitatea celor
strămutaţi aici. Imediat Comisia pentru Ajutorarea Refugiaţilor a oferii un ajutor de
50.000 lei. în luna mai 1942 Comisia a organizat călătoria a încă 2 preoţi şi 2 medici,
prilej cu carc a mai trimis încă 50.000 Iei şi medicamente pentru refugiaţi. Pentru că în
mijlocul celor aşezaţi în Basarabia s-au aflat şi doi profesori au fost înfiinţate două şcoli
generale care s-au aflat sub directa îndrumare a Comisiei. Pentru că refugiaţii polonezi
aveau nevoie de o conduccre duhovnicească precum şi dc asistenţă medicală, Comisia a
decis să trimită la Chişinău o delegaţie care să o reprezinte şi care să se preocupe de
nevoile stringente ale celor aflaţi în suferinţă. De asemenea, Comisia a făcut eforturi
pentru a lua sub protecţia sa şi alte concentrări ale polonezilor din Basarabia, cum au
fost cele din preajma oraşului Bălţi şi a oraşului Odessa.22
Comisia fiind singura instituţie de ajutorare a polonezilor din România s-a
îngrijit, de asemenea, şi dc comunităţile poloneze deja existente încă dinaintea celui de
al doilea război mondial. în acest sens Comisia a luat sub îndrumarea sa şcoala în care
învăţau copiii minerilor de origine poloneză dc la Lupeni, iar prin subvenţiile
substanţiale a susţinut financiar toate şcolile poloneze din regiunea Cernăuţi. Copiii de
la şcoala din Lupeni au primit din partea C om itetului p en tru ajutorarea co p iilo r
“G w iazda ” cadouri Ia fel cum au primit şi copiii refugiaţilor, şi în afară de accasta din
restul banilor strânşi de către Comitet s-au acordat 7 burse pentru elevi, fiecare a cîte
5.000 lei.

N um ărul
refugiaţilor

A şezarea refugiaţilor p o lo n e zi în B asarabia

de persoane. Probabil că în ju r de 300 dc persoane sc găseau înafara registrelor, nefiind
înscrise în nici un centru din ţară; sc parc că numărul cel mai mare de refugiaţi din
accastă catcgorie se aflau în Bucureşti. Pentru cifra menţionată adăugăm că din 2.768,
1.637 o reprezentau bărbaţii, 729 femeile şi 302 copiii şi tinerii sub 18 ani. în cc
priveşte pregătirea profesională şi ocupaţia, 816 o reprezentau funcţionarii publici de
stat şi privaţi, 465 liber profesioniştii, 426 meşteşugarii şi muncitorii, 79 agricultorii, 74
studenţii. în anul 1943 au fost înregistrate 20 de naşteri şi 24 dc decese. Printre cei
decedaţi se cuvine să-I menţionăm pe Waclaw Syruczka ziarist şi poet care în timpul
şederii sale în România a fost redactor la “ C urierul p o lo n ez ” şi apoi la “ B uletinul p en tru
inform area refug ia ţilo r p o lo n ezi din R o m â n ia ", buletin publicat dc către C om isia p en tru
A ju to r până la jumătatea lunii ianuarie 1942. în Bucurcşti, de asemenea a dcccdat şi
profesorul Waclaw Makowski, mareşalul Seimului polonez. Pentru o evidenţă mai clară
a evoluţiei numărului refugiaţilor din ţară redăm în cele cc urmează o statistică
orientativă precizând că în afara tabelelor prezentate s-au aflat mulţi refugiaţi carc nu au
fost deloc prinşi în registrele de evidenţă. Totodată mai amintim că la prima rubrică au
fost trecuţi doar cei care primeau alocaţia dc întreţinere din partea C om isiei p entru

lo calitatea

erau expuşi în interiorul lagărului.21 în lagărul de Ia Târgu Jiu au fost organizate 7
cursuri dc limbă, printre care şi limba română, 2 cursuri dc pomicultură şi un curs dc
şcoală generală pentru adulţi. în lagăr a existat totodată şi un teatru de amatori. în
fiecare zi a fost publicat un buletin informativ care cuprindea ştiri, atât din presă cât şi
de la radio. Plecând în noiembrie 1940 spre Polonia, soldaţii dc la Târgu Jiu au primit
un ajutor în îmbrăcăminte în valoare dc 505.000 lei şi în alimente de 200.000 lei.

Situaţia refugiaţilor polonezi

112
70

16
9
-

68
73
31
50

154

+ circa 400 refugiaţi neînscrişi în registrele dc evidenţă (3229)

21
Mikolaj Horcun, Materiafy do gareteh obozowych »v Rumunii 1939 - 1940, Arhiva Bibliotecii
Jagiellone din Cracovia - inventar - Przyb. 216-70.; Michal Browinski, op.cit., p.7.
22Ibidem, p. 7.
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1943 în evidenţa Comisiei erau înregistrate 2.993 dc persoane dintre care 271 îl
reprezentau copiii şi adolescenţii.23

Situaţia refugiaţilor la 1 iulie 1942
(tabelul are caracter orientativ)

•s.
■
£im
ta

Femei

Copii

Liber
profesionişti

Funcţionari

Agricultori

Mncitori
Meşteşugari

Alte profesii
+ studenţi

Bucureşti

415

243

42

30

103

98

3

47

74

Câmpulung

178

133

36

9

12

57

9

38

60

10

49

-

Localitatea

Numărul
refugiaţilor

-»

Câteva a specte din viata refugiaţilor din R om ânia

Caracal

168

128

34

6

10

30

Craiova

720

367

215

138

102

172

18

82

Drăgăşani

210

130

61

19

26

97

10

38

Ocnele Mari

167

83

61

23

18

38

-

7

-

Piteşti

239

187

43

9

12

81

10

33

50

Slatina

250

147

83

20

66

52

15

37

-

Tumu
Măgurele
Tumu
Scverin

74

64

8

2

4

36

4

14

_

43
426

Total

-

.

•
347

205

96

46

14

155

_

2768 +

1737

729

302

465

816

79

74
studenţi
+ circa 300 refugiaţi carc nu au fost luaţi în evidenţa Comisiei pentru
Ajutorarea Refugiaţilor (3068)

în perioada anului 1942 a înccput să-şi croiască drum spre graniţa românească
un nou val dc refugiaţi. Din octombrie 1942 până în iulie 1943 au trecut graniţa în ju r dc
400 dc persoane. Dintre acestea numai 60 au primit dreptul dc şedere, 80 au fost
respinse şi au trebuit să sc întoarcă în Polonia, 35 au fost închise în închisori şi în ju r de
220 s-au ascuns în Cernăuţi.24
în primăvara anului 1943 Comisia a primit dreptul de a se îngriji şi dc soarta
noilor veniţi. După primirea şi întocmirea tuturor documentelor, refugiaţii au fost
îndrumaţi dc cătrc Comisie spre centrele de refugiaţi din ţară. Datorită afluxului
crescând de refugiaţi a fost constituit în 1943 un nou centru pentru aceştia în localitatea
Roşiori dc Vede. însă pentru noii veniţi guvernul român nu a mai aprobat alocaţia de
întreţinere aşa cum era atribuită celorlalţi. Spre sfârşitul anului 1943 au continuat să
existe 10 centre ale refugiaţilor şi o delegaţie la Braşov. în toamna anului 1943 a fost
constituită şi o delegaţie la Odessa pentru refugiaţii aflaţi în Basarabia. La finele anului

24Ibidem, p.l.

în momentul pătrunderii refugiaţilor pc teritoriul României această ţară era
aliată Poloniei. Puţin câte puţin atitudinea guvernului român s-a schimbat mai ales după
abdicarea regelui Carol al 11-lea la 6 septembrie 1940 şi aderarea României la politica
Axei. Aceste schimbări politice au avut o marc influenţă asupra raporturilor dintre
autorităţile române şi refugiaţi, mai cu scamă că România a intrat în al doilea război
mondial împotriva Rusiei Sovietice la 22 iunie 1941. Astfel limba polonă a fost exclusă
din corespondenţă, autorizaţia pentru trecerea refugiaţilor prin România a fost
influenţată dc deciziile Axei, ascultarea radioului a fost îngreunată şi încetul cu încetul
în toate centrele poloneze din ţară aparatele au fost ridicate dc către autorităţi. în acelaşi
timp au fost interzise adunările publice, fiind admise numai şedinţe în cluburi pentru
ascultarea comunicatelor la radio şi a ştirilor de presă.26
Toţi refugiaţii polonezi care sc aflau pc teritoriul României erau trecuţi în
evidenţa C om isiei p en tru A jutorarea R efugiaţilor, cât şi în registrele Com isariatului
G eneral p en tru evidenta ş i asistenta refugiaţilor p o lo n ezi. Fiecare refugiat - în
momentul înscrierii - primea un "bilet de identitate" în care erau specificate numele şi
prenumele, starea civilă, ocupaţia, originea etnică şi religia, precum şi statutul de
"Refugiat polon". Refugiatul era obligat să aibă asupra sa tot timpul biletul de identitate
în care trebuiau trecute anual vize din partea prefecturilor localităţilor în care locuiau.
Redăm în cele cc urmează câteva dintre instrucţiunile pe care le aveau refugiaţii:27
Nici un refugiat polonez nu poate locui în Bucureşti fără autorizaţia
C om isariatului G eneral p en tru evidenta ş i asistenta refugiaţilor polonezi-.

Nici un refugiat polonez nu poate intra sau ieşi din capitală fâră să obţină
autorizaţia C om isariatului G eneral p en tru evidenfa ş i asistenta refugiaţilor p o lo n ezi şi
viza poliţienească de la Serviciul Controlului Străinilor ce se va pune pe carnetul de
identitate la rubrica respectivă, atât la sosire cât şi la plecare;
Refugiaţii poloni care vor fi dovediţi că au încălcat dispoziţiunile ordonanţei
336 din 23 mai 1940 sunt pasibili de următoarele pedepse:
internarea în lagăre; reducerea alocaţiei de întreţinere.
Refugiaţii polonezi nedcclaraţi şi adăpostiţi clandestin, fiind infractori la
ordinea publică, proprietarii şi aceia care îi adăpostesc clandestin devin pasibili dc
rigorile articolului 3 din legea Cărţii de Imobil şi expuşi să fie pedepsiţi cu amendă de la
1.000.0001a 2.000.000 lei;
Proprietarii dc imobile, chiriaşii principali, aceia care închiriază camere
mobilate şi orice locuitor din Bucureşti, nu vor adăposti sub nici un titlu şi sub nici un
motiv, nici chiar pentru o singură noapte vreun refugiat polonez care nu ar avea bilet de

25Ibidem, p. 1 .
26lbidem, p.9.
27Franciszck Mollo, Arhiva Muzeului de Istorie din Bochnia-Polonia.
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identitate prevăzut cu semnătura şi ştampila Comisariatului General, timbrul sec al
Poliţiei Capitalei (Controlul Străinilor) şi fotografia cu semnătura posesorului.
Dacă însă ne referim la condiţiile materiale ale refugiaţilor, acestea au cunoscut
o mare înrăutăţire. în octombrie 1939 fiecărui refugiat adult îi revenea o alocaţie de
întreţinere în sumă de 100 lei zilnic, iar unui copil sau adolescent până în 18 ani o sumă
de 50 lei. Acest ajutor financiar era suficient atunci pentru a acoperi cheltuielile unei
singure persoane. în următorii trei ani preţurile au crescut în general de trei ori, la
îmbrăcăminte de 5 ori, la articole de import dc 10 ori. Numai chiria locuinţei şi costul
pâinii, care se vindea pc cartelă, au crescut de două ori. în acest fel existenţa refugiaţilor
s-a înrăutăţit simţitor. însă datorită intervenţiei Comisiei, refugiaţii au primit zilnic o
masă de prânz la care preţul a crescut doar cu 30%. Aceasta s-a datorat faptului că
Comisia a acoperit costurile pentru închirierea cantinelor şi totodată a făcut posibilă
cumpărarea de produse pentru perioade mai mari de timp.
Până la 1 iunie 1942 refugiaţii nu au primit autorizaţia de muncă. în ciuda
acestei situaţii dificile, aproape în toate centrele pentru refugiaţi au existat persoane care
se aflau angajate în diferite munci sezoniere. în primăvara lui 1942, în ju r de 70% dintre
bărbaţii apţi de muncă lucrau în agricultură, în podgorii, la construcţia de drumuri şi
poduri. în ziua de 1 iunie 1942 a fost acordat refugiaţilor dreptul la muncă. Legea a fost
anunţată în Monitorul Oficial din 29 iunie împreună cu un regulament care prevedea
norme speciale pentru cei angajaţi din rândul refugiaţilor. Cu toate că dădea
posibilitatea îmbunătăţirii stării materiale a refugiatului care avea un loc de muncă,
regulamentul prin prevederile sale avea să înrăutăţească şi mai mult condiţiile de
existenţă ale acestuia. Astfel, fiecare refugiat angajat era obligat ca din salariul pe care îl
câştiga să plătească 30% pentru fondul refugiaţilor, fond care era administrat de
Comisia Generală. în acest fel refugiatul carc avea un salariu dc 6.000 lei primea un
salariu net de aproximativ 65%, iar cel care avea un salariu de 12.000 lei lunar primea
un salariu net de 55% sau chiar 50%.28 De legea dată la 1 iunie 1942 au beneficiat foarte
puţine persoane. Numărul celor angajaţi definitiv într-o slujbă niciodată nu a depăşit
cifra de 150. Spre finele anului 1943 numărul celor carc aveau un loc de muncă stabil se
ridica la 127.

Situaţia refugiaţilor polonezi

La situation des refugi^s polonais en Rouinanie pendant la Deuxieme
Guerre Mondiale

Le ddbut de la Deuxi&me Guerre Mondiale, le Ier septembre 1939, allait ouvrir
une autre page tragiquc dans l’histoire du pcuple polonais. La Poiogne allait revivre le
drame historique du XIX-6me siâcle lorsqu’elle a 6l6 an&uUie en tant qu’Etat et divisde
par les Grands Pouvoirs revisionnistes. Suite aux ndgociations secrâtes entre
i’Allemagne et la Russie Sovi&ique, celles-ci se sont attribudes, sans aucun droit, le role
dc “juges” de la politique europeenne au ddbut des annees 40 du XX-dme sidcle. Les
victimes de cette politique aberrante seront, tour ă tour, la plupart des dtats europdens
dont la Poiogne aussi.

28Michat Browinski, op.cit., p.10.
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IS T O R IA C U L T U R II
DOSOFTEI lN POLONIA: AUTOEXILAT, NU OSTATEC !
NICOLAE CÂRLAN
1.
Cercetarea cărţii româneşti vechi, deşi beneficiază, la noi, ccl puţin în profil
bibliografic, dc abordări cu caracter enciclopcdic - ne referim, desigur, la monumentala
Bibliografie românească veche', completată, ulterior, din păcate în condiţii tehnice
rudimentare, prin Contribuţii la bibliografia românească veche',1"' - este departe de a fi
epuizat resursele domeniului. Dimpotrivă, în ultima vreme, o scrie de studii şi articole,
precum şi cataloage editate dc marile biblioteci sau de instituţii culturale judeţene au
pus în evidenţă faptul că, pc lângă unele titluri de tipărituri carc au rămas până în
prezent necunoscute2, încă la nivelul descripţiei, destule elemente aşteaptă abia acum să
fie puse în evidenţă în mod corespunzător. Vom evidenţia câtcva dintre acestea:
a. O serie dc note istorice, note tipografice, stihuri la stema ţării, legende ale
ilustraţiilor (uneori versificate) - într-un cuvânt tot ceea ce s-ar putea numi lieterotext
(=text diferit de textul propriu-zis, de bază al cărţii) - au fost omise ori neglijate, sau
abia dacă au fost menţionate (desigur şi din motive de spaţiu tipografic) cu toate că, aşa
cum vom vedea, importanţa lor istorică, filologică etc. este, ccl puţin în unele cazuri, de
necontestat;
b. Ilustraţia şi ornamentaţia cărţii noastre vechi - domeniu pendinte în egală
măsură dc istoria tiparului şi de istoria artei plasticc - constituie, am putea spune, cu
nesemnificative excepţii, un teren care-şi aşteaptă exploratorii;
c. Cercetarea filigranelor nu s-a putut bucura nici ca dc întreaga atenţie
cuvenită, deşi, se ştie, sunt cazuri în care filigranul este singurul element cc permite o
1 Ion Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, tomul 1, Bucurcşti, Ediţiunea
Acadcmiei Române, 1903; tomul II, 1910; Ion Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simionescu,
Bibliografia românească veche, tomul III, fasc.I-Il, fasc.III-VIII. 1936; Dan Simioncscu,
Bibliografia românească veche, tomul IV, Adăugiri şi îndreptări, 1944.
lbi‘Danicla Pocnaru, Contribuţii la bibliografia romănescă veche, Târgovişte, Muzeul Judeţean
Dâmboviţa, 1973.
2în colecţia dc carte românească veche de la Mănăstirea Dragomima, judeţul Succava, cu prilejul
întocmirii unui catalog, am depistat o lucrare din categoria publicaţiilor cu caractcr dc act oficial
(foi volante, broşuri ele.) care se subsumează conceptului de carte românească veche. Este vorba
despre o lucrare de legislaţie administrativ-financiară, dc profil militar, intitulată Verordnung des
Kaiser [lichen] Kbnigllichen] Hofkeigsrathes an sliinmitliche Milităr-Gencral-Commanden, das
Marine-Ober-Commando, und das Festungs-Commando zu Mainz, adică, în versiunea
românească, aşa cum apare în lucrare: Poroncă a K(esaro) K(răesc) sfatului de războiu celui de
curte. Cătră toate comandate milităreşti cele gheneralnice, cătră mai mare comando de
cărăbierie şi către comando de cetatea la Mainz, tipărit in text paralel, german şi român, în anul
1829, la tipografia lui Pctcr Eckhardt din Cernăuţi. Cf. Nicolae Cârlan, Contribuţii la bibliografia
românească veche (o lucrare de legislaţie militară - 1829), în volumul Valori bibliofile din
patrimoniul cultural naţional, cercetare şi valorificare, apărut sub egida CCES, în Editura
Muzeului Judeţean Vâlcea, 1980, p.131-138.
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datare corectă a unei tipărituri ajunsă până la noi fără alte elemente de datare (ca să nu
nc referim la alte semnificaţii);
d. Suficiente corective sunt de făcut, pentru o serie de tipărituri, în ceea ce
priveşte numerotarea exactă a paginilor;
e. La toate acestea sunt de adăugat însemnările atât de variate ca problematică
şi semnificaţie, încât pot constitui, dacă ar fi adunate într-un corpus exhaustiv, o bază
documentară cu nebănuite resurse, o adevărată cronică populară a neamului nostru, cum
au şi fost numite.
Desigur că şirul elementelor descriptive neabordate sau neelucidate de stadiul
în care a ajuns la noi cercetarea cărţii vechi ar putea continua cu referiri la ferecături,
legături, exlibrisuri, la materiale tipografice, la comanditari, tipografi, tipografii ş.a.m.d.
Nu este intenţia noastră să prezentăm un repertoriu exhaustiv al problemelor mai
deficitare în cercetarea cărţii româneşti vechi, însă semnalarea câtorva dintre acestea cu
scopul dc a le menţine în ccntrul atenţiei ni s-a părut necesară, deşi este clar că faptul nu
se va fi produs acum pentru întâia dată.
2.
în cele ce urmează ne vom referi la un aspect concret legat de valoarea
istorico-documentară a ceea ce am numit mai sus un lieterotext. Este vorba despre o
notă tipografică inclusă, după "Slujba sfântului marelui mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava”, în ANTOLOGHIONUL tipărit la Iaşi, în anul 1755, de către “Grigoric i
Sandul tipografi” care nu sunt alţii, precizează Mircea Tomescu, decât “Stan
Braşoveanul şi Sandul sin Ieremia care au lucrat în tipografia de la Rădăuţi când Iacov
(ajuns acum mitropolit al Moldovei - n.N.C.) era episcop acolo”3. Textul în discuţie
contribuie, prin valenţele sale de document istoric, la elucidarea unor probleme
controversate cu privire la (auto)exilarea mitropolitului Dosoftei în Polonia, în anul
1686, cu prilejul campaniei întreprinse de Ioan Sobieski împotriva turcilor, campanie
care, pentru Moldova s-a soldat cu un bilanţ de jalnică amintire4. Valoarea textului în
discuţie ni se pare cu atât mai semnificativă cu cât se referă la una dintre personalităţile
cele mai de seamă ale culturii şi literaturii vechi, căci, originar din Suceava sau din
ţinutul Sucevei (cu certitudine se ştie că a fost călugăr la Probota), Dosoftei este astăzi,
în mod unanim şi pe drept cuvânt, considerat, alături de Miron Costin, întemeietor al
poeziei culte româneşti. în acest sens, cărturarul ieşean Al.Andriescu, reluând şi
sintetizând aprecierile anterioare, precizează, în mod explicit şi categoric: “Dosoftei
crează de fapt limbajul poetic românesc, în faza lui incipientă”5. Este dincolo de orice

3Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p.99. Vezi şi
I.P.S. Tcoctist, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Mitropolitul lacob Putneanul, Mănăstirea
Nemţ, 1978, p. 11-13.
4Vezi N.Iorga, Istoria Românilor, IV, Bucureşti, 1938, p.353-355, şi Constantin C.Giurescu,
Istoria Românilor, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru literatură şi Artă, 1941, p.208.
5AIAndriescu, Studiu introductiv la Dosoftei - Opere, I, Versuri, Bucureşti, Editura Minerva,
1978, p.XLIV; vezi şi Georgc Ivaşcu, Istoria literaturii române. Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
1969, p. 197 şi 200. Fără să uzeze de calificative ferme, cc pot fi minate uneori de riscul rigidităţii,
G.Călinescu (în Istoria Literaturii române de la origini până in prezent, Bucureşti, Fundaţia
Regală pentru Literatură şi Artă, 1941, p.54-55), întreprinde o analiză în măsură să convingă de
valoarea literară a Psaltirii lui Dosoftei. Vezi, de asemenea. Antonie Plămădeală, Clerici
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îndoială faptul că Dosofeti avea, pe lângă talent, şi o anume conştiinţă artistică sau, în
orice caz, conştiinţa capacităţii sale de creaţie din moment cc putea să conceapă un vers
ca acesta: “Limba îmi voi face condei de scrisoare", vers ce conţine ideea pusă în
circulaţie încă de Aristotci în Poetica sa, unde, încercând o clasificare a artelor după
materialul (de expresie) folosit, celebrul stagirit stabilise că materialul dc carc sc
foloseşte poezia (= literatura beletristică) îl constituie Iiinba(jul), “cuvântul”, care, prin
transfigurare artistică, dobândeşte alte semnificaţii şi funcţii decât cclc obişnuite. Mai
mult, se constată că luminatului ierarh nu-i erau străine nici unele noţiuni de poetică şi
este poate pentru prima dată în cultura noastră când se manifestă tendinţe dc teoretizare
a actului de creaţie (tot cam în aceeaşi vreme - între 1671-1673 - cronicarul Miron
Costin, scriind poemul Viafa lumii, îl prefaţa cu un “scurt tratat de prozodie”, cum i-am
spune astăzi, referindu-se la măsură, rimă, silabe lungi şi scurte). Având în vedere că
Psaltirea s-a tipărit în 1673, dar că a fost “pre versuri tocmiră în cinci ai foarte cu
osârdie marc”, încă pe vremea când Dosoftei era cpiscop la Roman, c dc înţeles că el
deţine primatul şi în această privinţă. Important ni sc parc însă nu stabilirea unei
priorităţi dc câţiva ani în favoarea lui Dosoftei sau a lui Miron Costin, ci faptul că în
veacul al XVII-lea cultura românească încerca să-şi clarifice (chiar dacă timid), teoretic,
unele probleme dc creaţie litcrar-artistică, iar tendinţa dc teoretizare este, după cum sc
ştie produsul unei acumulări anterioare în ordinea practică a crcaţici artistice. Nu sc
cunoaşte, până astăzi, în cultura noastră, înainte de Dosoftei (în afara unor greoaie
stihuri la stema ţării), realizări de poezie cultă care să reţină atenţia, însă, “societatea şi
cultura feudală au cunoscut poezia”, în ipostaza ei orală, iar “absenţa poeziei scrise din
literatura noastră vcchc nu înseamnă implicit absenţa ci din viaţa socictăţii acclei
vremi”6. Dosoftei, asemeni lui Ienăchiţă Văcărescu şi scriitorilor din veacul romantic,
va plcca, în propria crcaţie, dc la descoperirea acestui inestimabil filon autohton şi c de
înţeles (chiar dacă documentar acest lucru nu a fost încă dovedit) că până la versurile
originale, de factură populară din Psaltire, el va fi ucenicit la şcoala marelui creator
anonim, însuşindu-şi, concomitent, şi o bogată cultură poetică pc filieră cultă. La
Dosoftei apare, exprimată, aproape cu două vcacuri înainte de Heliadc Rădulescu, ideea
necesităţii traducerilor (“tâlcovania” i sc înfăţişează “a fi lucru dc treabă şi dc folos”),
alături dc aceea a finalităţii ultime a actului de creaţie - actul lecturii (“pentru aciaia cu
multă trudă şi vriame îndelungată precum am putut mai frumos am tălmăcit şi am scris”
Psaltirea, "ca să poate trage hirea omului către cetitul ei’’ - s.N.C.). Deşi faptul poate
să pară surprinzător, ba pentru unii, chiar forţat, după opinia noastră, istoria sociologiei
literare româneşti îşi are începutul în aceaste noţiuni sumare, referitoare la relaţia
dintre artist şi public, prin intermediul operei, la rostul social al creaţiei artistice. în
fine, fără să poată uza de terminologia specifică, “tehnică", apărută şi fixată mai târziu,
Dosoftei se referă la valoarea parabolică (“ca cimiliturile e când alta grăieşti şi alta sănţelege”), la cea simbolică (“să-nţălcagă cuvîntul dintr-altă sămnătură de poveste”) şi la
cea metaforică (“pre mutare”), ale textului literar, dovedindu-se, în felul acesta, dispus a
oferi cheia unor texte mai “dificile” pentru lectorul mai puţin avizat, aceasta însemnând,
de fapt, că mitropolitul Dosoftei încerca să facă ceea ce astăzi numim “critică de
ortodocşi ctitori de limbă şi cultură românească, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune Ortodoxă, 1977, p.35.
6George Ivaşcu, op.cit., p .l97-200.
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îndrumare”. Şi tot la elementele de tehnică literară se referă Dosoftei atunci când spune
că traducerea Psaltirii este făcută “pre stihuri cu număr tocma de slovenit [...] în
coadcle stihurilor pre o glasnică într-un chip tocmite”, adică, s-au respectat, în
traducere, cerinţele prozodice impuse dc măsura versurilor şi de rimă7.
Rolul şi locul lui Dosoftei în cultura românească depăşeşte însă cu mult sfera
de interes a literaturii beletristice. Ca “ins de renaştere”, Dosoftei, prin meritele sale de
“ctitor al tiparului, înnoitor al cultului, promotor al culturii şi literaturii în limba
naţională”, reprezintă, alături dc Miron Costin “o conştiinţă umanistă”®.
3.
Revenind însă Ia tcxtul-document amintit, spre a-i urmări domeniul de
referinţă, îl reproducem după Antologhionul (aflat acum în colccţiile Mănăstirii
Dragomima, inventariat sub nr.1662, cota C.R.V. - V.38) tipărit sub îngrijirea
cărturarului mitropolit Iacov Putncanul. Exemplarul de la Mănăstirea Dragomima are
următoarea paginaţie: F.t.t 152 f. numerotate (dc la f.346 la f.497), conţinând slujbele
pentru lunile martie-august + 9 f.numerotate, conţinând Slujba Sfântului [...] Ioan cel
Nou de la Suceava + 46 f.numerotate cu Slujbele de obşte (f. 1-39) şi cu Bogorodicele
voskriseanelor (f.40-46). Pc ultima filă (r. şi v.) de la sfârşitul Slujbei Sfântului [...]
Ioan cel Nou de la Suceava este tipărită această:
“înştiinţare pentru moaştele sjantului şi marelui mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava. Cu ce pricină s-au luat de la Moldova şi la această vreme unde se află.”
Aceste sfinte moaşte s-au adus de la Cetatea Albă, prin osârdie şi silinţa
răposatului fericitului întru pomenire Alexandru Voievod cel Bătrân şi Bun şi l-au
aşezat în biserica sfintei Mitropolii în Sociavă, după cum arată la viaţa sfinţiei sale, şi
acolo au petrecut multă vreme. Iară după aceea, mutându-să scaunul domnesc din
Sociavă la Iaşi, aşijderea şi scaunul mitropoliei9. Şi fiind şi vremile turburate de
răzmeriţă10, s-au adus şi sfintele moaşte la Iaşi şi s-au aşezat în biserica sfintei
7ldem, Din istoria teoriei şi criticii literare româneşti, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1967, p.8. Vezi şi Dimitrie Popovici, Primele manifestări de teorie literară în cultura română, în
Studii literare, tomul II, Sibiu, 1943, p. 1-25.
8Dicfionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, 1979,
p.298.
Constantin Erbiceanu, în această privinţă, afirmă fără echivoc: “interesele naţionale ca şi
canoanele şi praxa bisericii ortodoxe” cereau ca reşedinţa mitropolitană să se afle "acolo unde era
stabilit scaunul domnesc” şi, în consecinţă, “nu mai rămâne dar nici o urmă de îndoială că
mitropolitul de Succava trebuia a urma pc domnitor în oraşul pc care acesta şi l-ar fi ales de scaun
domnesc. în virtutea unei obişnuinţe mitropoliţii ţării, deşi stăteau la Iaşi, pe lângă domnie, şi-au
menţinut totuşi titlul dc mitropoliţi ai Succvci, precum îl ţin şi până astăzi” (Vezi Istoria
Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a Catedralei Mitropolitane din laşi, Bucureşti, Tipografia
Cărţilor Religioase, 1888, p.XXXIX-XL). Privitor la mutarea capitalei dc la Suceava la Iaşi, vezi
V.Ncamţu, Stabilirea capitalei Moldovei la laşi, în "Analele ştiinţifice ale Universităţii
“Al.l.Cuza" din laşC' (serie nouă), secţiunea a IlI-a, istorie, tomul XIV, 1968,p.l 11-125. Dimitrie
Onciul (.Scrieri istorice, I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p.550) este de părere că “în 1630 fu
strămutată Ia Iaşi şi reşedinţa mitropoliei dc la Succava”.
l0Istoricii consemnează tulburări şi frământări în timpul lui Ieremia Movilă (vezi Constantin
C.Giurescu, op.cit., vol.II, partea I, ediţia a IlI-a, p.252), determinate de faptul că “Moldova,
tributară către turci, tributară către poloni, jefuită de toţi, ajunsese într-un hal nemaipomenit,
precum poate nu a mai fost niciodată în lungul şir al nenorocirilor sale” (Cf.A.D.Xcnopol, Istoria
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Mitropolii (carc sc numeşte Mitropolie veche)11. Iară la vleată 7194 (1686) fiind domn
Ţării Moldovei răposatul fericitul întru pomenire Constantin Cantemir Voievod şi
mitropolit Dosoftei, acel vestit cu multă învă|ătură, s-au întâmplat de au venit Ioan
Sovctskii craiul leşăsc cu oştilc sale prin Ţara Moldovei, mergând asupra Buccagului
tătărăsc. Şi întorcându-să pe la târgul Iaşilor şi atunce şi Dosoftei mitropolitul, văzând
vremile turburate de nepace, temându-as să nu să pricinuiască acea desăvârşită peire
aceştii ţări şi ca să nu să robească aceste sfinte lucruri de neamurile streine ce sunt de
altfeliu, cu ştirea craiului leşăsc au rădicat moaştele sfântului de aice. Şi luând
împreună cu sine şi toate odărăle sfineti Mitropolii şi hrisoavele moşiilor, şi împreună
cu oastea crăiască s-au dus şi el în ţara leşească cu socoteală ca aceasta să le
sprijinească acolo, ca la nişte megieşi până se vor aşeza treburile cu o pace de linişte şi
apoi iarăşi să le aducă la locul lor în Moldova (s.N.C.). Dară lungindu-se vremea
turburărilor, n-au ajuns Dosoftei mitropolitul ca să săvârşească cugetul său, că s-a
pristăvit acolo în ţara leşească. Şi urmaţii săi încaşi ncccrcând cu diadinsul până a nu sc
învechi lucrul să să fi scos şi să aducă înapoi12, au rămas moaştele sfanţului şi toate
românilor din Dacia Traiană, vol.VI, ediţia a 111-a, Bucureşti, Editura Cartea Românească, f.a.,
p.56). De asemenea, este înregistrată în tratatele de istorie o răscoală a boierilor împotriva lui
Alexandru Iliaş (1631-1633), când boierii băştinaţi, "descoperind că domnitorul plănuia să-i
omoare, îl alungă din ţară" (vezi Istoria României, 111, Bucureşti, Editura Academiei, 1964,
p .l37), răscoală consemnată dc Miron Costin în cronica sa (vezi Opere, ediţia P.P.Panaitcscu,
Bucureşti, ESPLA, 1958, p.99). Dc altfel, perioada în care, treptat, capitala Moldovei s-a fixat la
Iaşi, îndeosebi în prima jumătate a secolului al XVII-lea, se caracterizează prinlr-un şir necontenit
dc mişcări sociale (ţărăneşti) şi politice. Dc aceca este dificil dc stabilit, prin deducţie, la cc
“răzmeriţă” sc referă autorul notei tipografice. Se poate presupune cu oarecare certitudine că e
vorba dc lăscoalele ţărăneşti din nord-vcstul Moldovei dc pc vremea Iui Miron Barnovschi (16261629) când "răsculaţii au atacat şi prădat mănăstirea Voroncţ” iar "după plecarea lui Miron
Barnovschi, [...] cete dc ţărani au prădat şi mănăstirea Suceviţa", ( Istoria României. III, cd. cit.,
p .l43). în atari condiţii de nesiguranţă, c de presupus că forurile bisericeşti supreme ale Moldovei
vor fi decis mutarea la laşi nu numai a scaunului mitropolitan ci şi a moaştelor Sf.Ioan cel Nou.
11 Privitor la problema mutării moaştelor Sf.Ioan cel Nou dc la Suceava la Iaşi, S.Fl.Marian (în
schiţa istorică Viaţa Sf.Ioan ceI Nou de la Suceava, Bucureşti, 1895, p.92), pe bază dc argumente
documentare, susţine că "Sf.Ioan n-a fost strămutat din Succava la Iaşi (...] ci cl a fost totdeauna
Ia Suceava de când a fost adus dc Alexandru cel Bun şi aşezat aice şi până când a fost strămutat la
Zolkicv”. Deşi cunoaştc un “documcntu istoricu” tipărit de Teodor Codrescu (în Uricariul ....
partea a doua, Iaşi, Tipografia Buciumul Român, 1852, p.242-244), “după actu autenticii scrisu de
însuşi Buhăiescu”, Marian trecc cu vederea peste aserţiunile din acest document (utilizat de cl
însuşi într-un capitol anterior al lucrării sale: Cauza ducerii moaştelor Sf.Ioan la Zolkiev, p.89)
prin carc paharnicul Ştefan Buhăiescu susţine că moaştele au fost luate “dc aicc din mitropolia
veche” (din Iaşi, n.N.C.). în orice caz, în pofida tonului categoric cu carc Marian îşi afirmă
punctul de vedere, problema aceasta mai comportă încă discuţii clarificatoare.
12 Cunoaştem însă două asemenea încercări: una întreprinsă de Antioh Cantemir (v.Tcodor
Codrescu, op.cit., p.243) şi a doua, datând din acelaşi an cu accastă înştiinţare, mai exact de la 23
noiembrie 1755, când Matei Ghica voievod convoacă sfatul ţării la mitropolie spre a stabili
măsuri pentru readuccrea moaştelor în ţară. în accst sens, vezi Vasile Gh.Miron, Adrian M.Pricop,
Documente privind oraşul Suceava în secolele XVII-XVIII, (în “Suceava, V11I/1981, p. 127-128 ),
unde este reprodus următorul document istoric: “Noi Matei Ghica voievod cu mila lui Dumnezeu
domn Ţării Moldovei. Dc vreme ce sfinţie sa părintele mitropolitul, mi-au arătat că pre vremea
când au fost Sobierschica craiul lcşescu cu oaste în Moldova atunci şi Dosoftei carilc au fost pe
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odoarcle acolo în ţara leşască, până astăzi, şi învechindu-să lucrul s-au îngreuiet şi triaba
isprăvii ca să poată să scoată cu lesnire dc puţină osteneală sau cheltuială de acolo. Iară
vrând Dumnezeu să îndemne pe vreun nevoitoriu căruia să-i dea mâna ca să puie
osteneală şi cheltuială să scoată sfintele moaşte şi odoară, să ştie şi pricina aceasta că
Dosoftei mitropolitul, având grijă de moarte că nu va ajunge ca să aducă cl acele sfinte
odoară aicc Ia locul lor, până au fost şi el în viaţă au fîlcut catastiv de toate acele odoară
de naintea a unora din cpiscopi şi boieri Ieşi, iscălind cu toţi împreună întru acel izvod13.
Şi însemnând singur Dosoftei cu condeiul său, de nu va ajunge el să aducă acelc odoară
în Moldova, datori să fie boierii Moldovei după moartea sa a merge acolo şi a le lua,
carc izvod iaste cu slovă leşască şi să află şi până acum la Mitropolie în Iaşi. Şi la
accastă dovadă fiind că n-au fost robite acelea odoară ci numai păzite acolo în
sprijincala megiaşilor14 şi nccătându-se au rămas acolo. Iară sfintele moaşte sunt aşezate
într-una din biscarccele cc sc află în târgul Joltva în ţara leşască şi acolo încă din destul
varsă minuni şi tămăduire celor cc cu crcdinţă şi cu dragoste nădăjduiesc la ajutorul lor,
întru slava lui Dumnezeu” 15.
După cum se vede, un întreg contcxt istoric este evocat şi invocat în jurul
plecării lui Dosoftei în Polonia cu moaştele Sf.Ioan şi cu hrisoavele şi odoarele
Mitropoliei.
4.
Mobilul plccării iui Dosoftei în Polonia a provocat în istoriografia noastră
îndelungi discuţii şi controverse. Din perspectiva dc astăzi privind lucrurile, sc constată
că preopinenţii se grupează în jurul a două puncte dc vedere: unii (Ştefan Ciobanu,
George Pascu, Nicolae Cartojan, Alexandru Piru) pornind de la opinia lui Dimitrie
Cantemir, consideră că Dosoftei a fost luat ostatcc şi surghiunit la Striji, în vreme ce
alţii (Simion Florea Marian, Ion Bianu, Nicolae Iorga, George Călincscu) consideră că,
dimpotrivă, mitropolitul a plccat în Polonia din proprie iniţiativă16. Mai recent,
ace vreme mitropolit ţării acesteia, fiind vremile tulburate şi având grijă pentru ca să nu cadă la
robie, ailor niamuri, au luat moaştele Sf.Ioan cel Nou împreună cu toate odoarcle, şi scrisorile
mitropiliii, şi împreună cu toate acele au mers şi cl însuşi cu oaste craiului în Ţara Leşească ca să
Ie sprijinească până să va aşeza pace, şi întâmplându-i-se moarte acolo toate acele au rămas în
Ţara Leşească până astăzi. Pentru care lucruri sfinţie sa părintele mitropolitul, ni-au arătat şi un
izvod cu multe iscălituri a episcopi şi boieri leşeşti. Pentru care poroncim domnica me
dumv.veliţilor boieri ca să vă adunaţi la sfânta mitropolie şi împreună cu sfinţie sa părintele
mitropolitul şi să socotiţi cu ce chip să poate ccrca triaba aceasta, şi după cum veţi afla prin
anafora să înştiinţaţi pe domnica mc, însă împreună cu dum.lor mai sus zişi, numiţi veliţi boieri să
fie dumnealui Andrei vel mcdelnicer”.
13?
' In documcntul din Uricariul se precizează în plus: “în care izvod arată că s-au scris acele odoară
şi în condica Liovului”.
14
Documentul din Uricariul adaugă: “precum şi leşii când sc întâmplă nepace în ţara lor, de cătră
alţi megieşi, încă îşi aduc avuţiile şi bucatele în Ţcara Moldovii, fiind ţările megieşe”.
înştiinţarea a fost reprodusă şi în Antologliionul tipărit la Iaşi în anul 1806, fiind plasaţi tot după
Slujba Sfântului marelui mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Vezi în accst sens Daniela Pocnaru,
Contribuţii la bibliografia românească veclie, Târgovişte, Muzeul Judeţean Dâmboviţa, 1973,
p.292-293 precum şi I.Scrafinceanu, Adăugiri şi îndreptări la Bibliografia românească veche, în
BOR, LXXVIII, 1960, nr.l 1-12, nov.-dec., p.l 140; I.P.S. Tcoctisl, op.cit., p.27, identifică, cu
drept cuvânt, pc autorul Înştiinţării... în persoana luminatului ierarh Iacov Putncanul.
l6Vezi AI.Andriescu, op.cit., p.XVlII-XX.
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problema a fost reluată cu prilejul tipăririi volumului I din seria Opere ale lui Dosoftei.
Analizând lapidar principalele surse informative precum şi opiniile exprimate cu privire
la plecarea lui Dosoftei în Polonia, Al.Andriescu ajunge la concluzia că motivele “carc
l-au determinat pe mitropolitul ţării să ia controversata hotărâre din 1686" nu pot fi
identificate decât prin investigarea “izvoarelor interne”, singurele în măsură să ne ofere,
în cunoştinţă de cauză şi fără denaturări interesate, cheia adevărului”. în consecinţă,
pentru a oferi soluţia ia o problemă “carc avea să-i preocupe până astăzi am putea spune
pe cercetătorii români”, Al.Andriescu extrage “dovezile acestui dosar” din Letopiseţul
Ţării Moldovei de la Dabija Vodă până Ia a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat
(1661-1743), de Ion Neculce. Deci (incredibil !?) dintr-o sursă aflată la îndemâna
tuturor şi, pc deasupra, foarte cunoscută. Rezultă din reproducerea “într-o înlănţuire de
cauzalitate logică” (“ceea cc nu s-a făcut până acum”) a câtorva pasaje din cronica lui
Neculce că adevăratul motiv carc l-a determinat pc Dosoftei să-şi părăsească ţara de
care era atât de organic legat, lăsându-şi lucrările neterminatc, ba pe unele abia în
stadiul de proiect, constă în ferma sa orientare politică filocrcştină: “Dosoftei a plecat în
Polonia încredinţat că serveşte o cauză sfântă, care impunea sacrificiul unui exil
temporar”17. Concluzia logică, firească !. Şi totuşi o întrebare sc impune stăruitor: cum
sc explică faptul că o pleiadă strălucită de ccrcetători ai acestui “caz” nu au luat în
considerare argumentele expuse dc Ncculce în cronica sa, acestea trebuind să fie
“descoperite” aşa de târziu de către Al.Andriescu? Pentru că ar fi cel puţin absurd să se
invoce necunoştinţa de cauză! Explicaţia trebuie căutată mai întâi în faptul că opinia
opusă a fost emisă de o personalitate ştiinţifică şi culturală dc mare prestigiu, pe carc
Academia din Berlin, la 1714 găsea necesar să o aibă printre membrii săi - Dimitrie
Cantemir (în Vita Constantini Cantemyrii) - şi apoi în ncîncrcderea cercetătorilor faţă dc
obiectivitatea lui Neculce, căci, aşa cum se afirmă, această trăsătură nu l-a prea
caracterizat pe marele cronicar. într-adevăr, “dacă valoarea literară a cronicii Iui
Neculce, operă în primul rând de istorie, nu a fost contestată până în prezent dc nimeni,
în schimb i s-a negat imparţialitatea”18. Neculce însuşi contribuie la acreditarea unei
astfel dc opinii, afirmând, pe bună dreptate, în predoslovia letopiseţului său că de Ia
17

Op.cit., p.XX-XXXIlI, unde Al.Andriescu invocă următoarele argumente: 1) “starea de spirit
cu totul favorabilă polonezilor a unei părţi largi din boierimea epocii” şi “ar fi o naivitate să
credem că Dosoftei, chiar aşa nemulţumit de unele abuzuri ale armatei poloneze, putea să nu se
alăture cu tot sufletul şi cu toată convingerea forţelor dc la carc aştepta eliberarea de sub turci"; 2)
"Dosoftei se bucura în Polonia dc stima lui Sobiescki [...]. Accastă cinste nu era rezervată
prizonierilor [...]. Dosoftei şi-a păstrat prerogativele rangului şi a dispus dc averea Mitropoliei
Moldovei tot timpul cât a stat în Polonia, având sub jurisdicţia sa personalul cu care se refugiase.
Mai mult, a participat chiar la hirotonisirea unor episcopi’’; 3) “Consideraţia pe care i-o acordase
regele polonez pare să fi avut un efect contrar în ţară [...]. Rob în Polonia. Dosoftei trebuia să
inspire numai compasiune, nu şi sentimente duşmănoase, carc au mers până acolo încât i s-a cerut
“afurisenia” la Ţarigrad. Dacă Dosoftei n-a dat curs chemării insistente a lui Cantcmir de a se
întoarce în ţară, înseamnă că avea motive serioase să sc îndoiască dc securitatea lui şi a
însoţitorilor săi sub o cârmuire fidelă turcilor. Sfârşitul tragic al Costincştilor în 1691, acuzaţi de
complot împotriva domnului, dar nu multă vreme incomozi pentru simpatiile lor filopolone şi idei
jjolitiec nonconformiste, arată cât se poate de limpede cât dc motivate erau temerile lui Dosoftei".
18 Al.Piru, Istoria literaturii române de la origini până la 1830, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1977, p.327.
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Duca voievod ccl Bătrân faptele nu au mai fost narate după vreun izvor, “căci au fost
scrise în inima (nu în mintea! - n.N.C.) mea”. Cum portretul, remarcabil, pe care i l-a
schiţat în cronica sa, denotă din partea lui Neculce, şi nu pc nedrept, dimpotrivă, o
atitudine de adâncă preţuire şi admiraţie faţă dc instruitul şi talentatul mitropolit
Dosoftei, apare îndreptăţită tendinţa dc a-l suspecta pe cronicar de lipsă de obiectivitate
în "interpretarea” faptelor la care sc referă el în letopiseţ. Cu toate accstea, măcar în
cazul de faţă, trebuie să-i acordăm lui Neculce întreg creditul, căci, parcă pentru a
înlătura orice urmă dc îndoială atât asupra motivelor autoexilării lui Dosoftei, cât şi în
privinţa veracităţii opiniilor lui Ncculce, izvorul documentar reprodus mai înainte,
rămas ca şi necunoscut, (în orice caz nefolosit de nimeni)19 până astăzi , vine să
întărească, prin similitudinea dc conţinut, poziţia acelor cercetări reprezentate recent de
Al.Andriescu. Este necesar să subliniem faptul că din punctul dc vedere al conţinutului,
accastă notă tipografică cu caracter istoric este aproape identică cu documentul tipărit dc
Teodor Codrescu în Uricariul, document în finalul căruia, autenticitatea faptelor este
întărită astfel: “Eu Ştefan Buhăicscu paharnic, aşa ştiu şi cu toată pricina că am scris din
partea domnilor la hatmanii leşeşti”20.
5.
Surprinzător ni se parc şi faptul că această înştiinţare a rămas până acum
ncluată în seamă, deşi Antologhionul în carc este tipărită a fost cercetat dc oameni de
ştiinţă şi de cercetători cu o impresionantă carte de vizită. E suficient numai să-i numim,
pentru a convinge pc oricine că motivul eludării accstci note constituie o adevărată
enigmă, doar pc: Ion Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simionescu, şi, mai recent, Daniela
Poenaru21. Mirarea creşte cu atât mai mult cu cât Ion Bianu este, după cum am văzut,
unul dintre cci implicaţi în dezbaterea, iar accastă notă istorică i-ar fi servit drept
argument pentru susţinerea poziţiei sale. Să fi considerat părintele bibliografiei
româneşti vechi că accst text este apocrif sau părtinitor şi ca atare ncviabil din punct de
vedere documentar? După părerea noastră textul poate fi considerat obiectiv cu atât mai
mult cu cât autorul, ţinând să rămână anonim (el poate fi cu uşurinţă identificat în

l9I.P.S. Teoctist, Mitropolit al Moldovei şi Succvei, op.cit., între p.26 şi 27 rcproduce, în
fotocopic, o parte din accastă înştiinţare, iar în Anexe (p.96-97) transcrie textul integral.
20Op.cit., p.244 (“La vcleatul 1686 fiind domnu Moldovei Constantin Cantcmir vocvod bătrânul,
întâmplându-să de au venit Sovieschie craiul lcşcscu cu oaste lcşcască, mergând asupra
Bugcagului tătărăscu şi îutorcându-să înapoi viind prin oraşul laşului, domnul au dat calc oştii
leşeşti, lăsând scaunul s-au dat la o parte din calca oştii, iară mitropolitul cc au fost Ia cca vreme
Dosoftei, văzând acele mari tulburări, şi temându-să ca nu cumva desăvârşit să sc întâmple vreo
pieire ţării, au luat de aice din mitropolia veche moaştele Sfântului Ioan împreună cu toate
odoarclc mitropoliei şi cu buna voia sa nevoit dc nimenea şi cu ştirea craiului s-au cerut să meargă
la sprijineala ţării leşeşti ca să le păzească acolo pănă cc va face pace, şi s-au aşăzat la un tărgu
lcşcscu cc sc chiamă Jolfa, aşteptându după cc s-a face pace, să vie şi el, şi să Ic aducă la
pământul Moldovii. Dar întâmplându-sc dc s-au prelungit vreme la mijloc până la făcutul păcii,
temându-să mitropolitul Dosoftei că va muri acolo, au făcut un catastif dinainte a unora din
episcopi şi boieri mari Ieşi, dc toate accle odoară ale mitropoliei ce sc aflau acolo cu dânsul, carc
izvod este iscălit cu iscăliturile cpiscopilor şi a boierilor şi cu pccctele lor, şi acel catastif l-au
trimis aice la mitropoliei, care sc află şi acum dc faţă şi în carc izvod arată că s-au scris acele
odoare şi în condica Liovului [...] ” s.N.C.).
21Vezi B R V (ll), p. 126-130; IV, p.247 şi Daniela Poenaru, Contribuţii [...), p. 196.
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persoana mitropolitului lacov Putneanul)22 nu găseşte necesar să-şi expună părerea
personală, atitudinea, ci doar să consemneze, neutru, circumstanţele datorită cărora,
mitropolitul ţării, luând cu sine moaştele Sf.Ioan cel Nou, numeroase odoare, acte şi
documente ale mitropoliei23, s-a autoexilat în Polonia, unde l-a surprins, de altfel,
sfârşitul vieţii, ros de adânca durere sufletească de a nu-şi fi văzut ţara mântuită dc
blestemul jugului otoman şi dc a nu se fi putut întoarce acasă spre a-şi continua, desigur
cu şi mai marc “osârdie” şi “osteneală”, cum însuşi zice, rosturile sale dc talentat şi
luminat cărturar, întru folosul neamului său.
6.
în concluzie, considerăm că accst text, prin referinţele sale de natură istorică,
prin faptul că luminează şi clarifică mai bine o problemă îndelung discutată ţi
controversată, legată dc viaţa şi activitatea unei prsonalităţi proeminente din istoria
culturii şi literaturii noastre vechi, poate fi considerat un veritabil document istoric (şi,
concomitent, de limbă literară românească).
în plus, cum textul din cronica lui Neculce privitor ia plecarea mitropolitului
Dosoftei în Polonia poate lăsa loc unei demonstraţii opuse celei pc carc o întreprinde Al.
Andriescu24, nota istorică tipărită în Antologhionul de la 1755 (deci nu cu mult mai

22l.P.S.Teoctist, Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, în op.cit., p.27 menţionează cu pertinenţă că
Iacob Putneanul, “legat dc faima duhovnicească între credincioşii din Bucovina şi Transilvania a
Sfântului Ioan cel Nou dc Ia Succava rânduieşte a se tipări în Floarea cuvintelor slujba
mucenicului adus dc la Cetatea Albă de evlaviosul voievod Alexandru cel Bun. drept semn al
afirmării sale ca domnitor dc sine stătător al Ţării Moldovei. Spre a îndestula setea dc cunoaştere
a istorici şi vitregiilor abătute asupra poporului român, adaugă: înştiinţare pentru moaştele

sfântului şi marelui mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cu ce pricină sau luat de la Moldova şi
la această vreme unde se află, ştiind bine că Antologhionul este una din cărţile cele mai
trebuincioase cultului bisericesc”.
Pentru accasta vezi şi Index Zollkiewiensis. publicat dc Georgc Popovici, în Candela, jumalu
bisericcescu literariu, Cernăuţi, anul III, nr.9, 11,12/1884, p.541-553. 687-700 şi respectiv 745757 şi anul IV, nr.l şi/l886, p.22-23 şi respectiv 92-103. Cf. Virgil Apostolcscu, Mărturii
23

târziu dc vremea în carc Neculce îşi redacta cronica), alături de documentul publicat de
Teodor Codrescu, sau cel publicat de Vasile Gh.Miron şi Adrian N.Pricop, vine să
confirme viabilitatea interpretării logice propuse de Al.Andriescu în studiul la care ne
am referit şi să stabilească cu precizie că mitropolitul Dosoftei nu a plecat în Polonia ca
ostatec, ci, aşa cum se subliniază în înştiinţare “văzând vrcmilc turburate de nepacc,
temându-se să nu pricinuiască acea desăvârşită pieire aceştii ţări şi ca să nu să robească
aceste sfinte lucruri”, dcci din motive de prevedere, adăugate celor de natură politică,
esenţiale, întrucât vizau interesele naţionale fundamentale: liberatatea şi neatârnarea
ţării. Prin urmare, cartea românească veche, religioasă, pe lângă atâtea rosturi
importante, îndeplinite de-a lungul timpului în viaţa spirituală a poporului nostru, îşi
vădeşte astăzi valenţele documentare indiscutabile, ceea ce justifică, o dată în plus, dacă
mai era nevoie, includcrea ei în patrimoniul cultural naţional.

Dosoftei en Pologne - exiI6 volontaire, pas otage!

En 1755, on publique, apr&s “Anlologhionul” păru â Iasi, une information sur
l’envoi en Pologne des reliques du Saint Ioan cel Nou de Suceava, envoi fait par le
initropolite Dosoftei, dans des circonstances militaires et politiques connues. Cette
information, ă part quelques r£f£rences historiques significatives (qu’clle contient de
maniere implicite ou explicite) clarifie une fois pour toutes le probleme controversă du
statut dc Dosoftei en Pologne: a-t-il 6t6 otage du roi Ioan Sobietki ou exilă volontaire?
La rdponse est: il a 6l6 un exil6 volontaire pour des raisons de prudence. II va de soi que
les reliques du saint ainsi que le trdsor militaire et liturgique arrivăs en Pologne et rest£s
lâ aprds la mort de Dosoftei devaient etre rendus au possesseur legitime, la Mitropolie
de la Moldavie et de Suceava.

documentare privind distrugerile şi înstrăinările de materiale arliivistice în Moldova până in
secolul XVIII, în AIIA, laşi, XVI, 1979, p.338, unde se arată că accst “Index Zolkicwiensis” a fost
publicat “la Paris dc către Rykaczewski sub titlzui: Inventarium omnium et singitlomm
priviiegiorum, litteratinn, diplomatum, scripturarum et monumentorum quocumque in Arhiva
Regni in arce cracoviensi continentur, Lutetiac parisiorum, 1862”.
24 Ion Ncculce relatează evenimentul în felul următor: “Atunce au luat craiul şi pc Dosoftciu
mitropolitul din Iaşi, cu toate hainele şi odoanllc mitropoliei. Şi au Iuatu şi moaştele lui Sfctei Ion
Novei de la Succava [...] Si le-au dus acele moaşte împreună cu Dosoftei mitropolitul în Ţara
Lcşască la un târg al craiului Sobicţchic anume Jolfa, dc au stat acolo până-n dzoua de astăzi. [...]
După cc l-au dus la Jolfa, îl pune craiul Sobicţchic de s-îmbrăca cu hainele cele scumpe şi
odoarălc mitropoliei noastre de lăcca liturghii la dzile mari şi iordan la Bobotcadză, dup-obicciul
ţării noastre, de să mira craiul şi toţi domnii leşeşti şi lăuda dc frumoasă ţărămonia cc arc biserica
ţării noastre. Cantemir vodă sc mânicsc pe-ccl mitropolit şi-i făcusă afurisenie pe la patriarhi.
Dară nimic dc dânsul nu s-au atinsu că dzic oamenii că-i sfânt...” (Letopiseţul Ţârii Moldovei,
Bucureşti, ESPLA, 1955, p. 175-176). Nu este lipsit de interes să cunoajtcm şi versiunea lui
Nicolac Costin: “Atunce, la întorsul craiului s-au sculatu Dosotciu mitropolitul şi au închinaţii
moaştele sfântului mucenic Ioan Novi la craiul Sobietzki. Carc pre acestu sfăntu l-au fost adusu în
ţară cu multă cheltuială răposatu domnu, bătrânul Alexandru-Vodă, fcciorul lui Roman Vodă, de
la păgâni, dc Ia Cctatea Albă, din veileatul 6923, dc au stătu în ţară ca la trei sute dc ani; şi s-au

dus şi Dosoftciu mitropolitul împreună cu sfântul în ţara leşească, cu toate odoarcle de mult preţ a
mitropoliei şi a sfântului, care de atunce este lipsitu sfântul din ţară, de-1 ţin Icşii fără de nici o
pricină (Nicolac Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei (1662-1711), în Cronicele României [...],
ediţia a Il-a, de M.Kogălniccanu, Bucureşti, 1872, p.36)”.
N.B. Lucrarea a fost prezentată la sesiunea ştiinţifică naţională Valori bibliofile din patrimoniul
cultural naţional. “Cercetare şi Valorificare", V, Târgovişte, mai 1983.
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SIMION FLOREA MARIAN, ELEV LA LICEUL DIN NĂSĂUD

PAUL LEU
Numeroşi au fost şcolarii ce frecventau gimnaziile din ducatul Bucovinei şi
care, dintr-un motiv sau altul, au traversat Carpaţii Răsăritcni pentru a-şi continua
studiile la focarele de cultură şi simţire româncască dc la : Blaj, Năsăud, Bciuş sau
Braşov. Printre aceştia, precum o mărturisesc numeroasele documcntc inedite şi edite, sa numărat şi elevul Simion FI.Marian. După încercarea făcută la gimnaziul din Cernăuţi
şi eşecul dc la Suceava, din anul şcolar 1869-1870, tânănil folclorist s-a hotărât să-şi
continue studiile în Transilvania, unde existau şcoli româneşti şi mai multă libertate
pentru manifestarea conştiinţei naţionale a populaţiei majoritare. Alături de mai vechile
focare de cultură dc la Blaj, Braşov sau Bciuş, Ia 4 octombrie 1863, la Năsăud, s-a
inaugurat un nou gimnaziu româncsc, fiind finanţat din averea fostului regiment de
grăniceri, din localitate.
Deşi avea informaţii favorabile despre climatul ce domnea în rândurile
profesorilor şi elevilor de la Gimnaziul din Beiuş, Marian nu a hotărât să meargă acolo,
poate şi din cauza atitudinii directorului străin dc neam, iar drumul l-ar fi costat prea
mulţi bani şi, dc acasă, nu avea de unde să-i ia. Cele câteva fălci de pământ, lucrate de o
văduvă cu trei copii minori, abia dc asigurau o existenţă acceptabilă familiei răposatului
Grigore Florea Marian de la o toamnă la alta.
în urma informaţiilor primite de la bucovinenii carc frccvcntau cursurile
liceului grăniceresc, Simion Florea Marian a decis să le urmeze.cxemplul. Drumul până
la Năsăud se putea parcurge în cel mult patru zile dc mers pc jos sau cu câte o ocazie,
cum l-a făcut prietenul şi colegul său, Teodor Bumbac, care l-a anunţat că “până Ia
Câmpulung am călătorit singur, iar dc acolo mai departe, fiindcă i-am ajuns pe Mandiuc
şi Hostiuc, am călătorit laolaltă până Ia Bistriţa. Şi de acolo Mandiuc a mers cu lucrurilc
noastre, dimpreună cu un student din apropiere, înainte şi cu cu Hostiuc am mai petrecut
cinci orc pe loc şi de acolo ne-am luat un fiacru (droşcă) şi în două orc am fost în
Năsăud în pace.
Din Câmpulung am călătorit cu Ilarioncscu, din Poiana Stampei. Eram siliţi să
stăm şi să bem din balcrcuţa Iui strigând:
Ieşi prapanaţie afară! însă, norocul meu a fost că pc mine m-a apucat o boală
de pântece şi nu-mi era îndemână.
Noi locuim tot la Căpitanu, însă cu doi florini mai mult” 1,
încă din toamna anului 1869, elevul Marian, împreună cu alţi tineri din ţinutul
Sucevei se pregăteau să plece la Năsăud, in vederea continuării studiilor liceale. Deşi
junii bucovineni, cc frecventau cursurile Gimnaziului grăniccrcsc, organizaseră primirea

Scisoare inedită a lui T.Bumbae, din 15 septembrie 1870, către Marian, Fondul memorialdocunicntar “S.FI.Marian" Suceava, inv.nr.162.
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colegilor de la Suceava în cele mai mici amănunte, aceştia nu au sosit nici până la 18
decembrie 1869. Ei le imputau întârzierea şi-i mustrau: “Aici toate le-am pregătit pentru
ca voi anume să veniţi. Am vorbit cu corpul profesoral şi acuma, iată că ne-aţi înnegrit
pe noi înaintea profesorilor cu venirea voastră, că românul nu umblă cu multe
propuneri, ci, cc zice e făcut”2.
în timp ce tânărul din Ilişcşti se preocupa intens cu valorificarea folclorului şi
munca în gospodărie, cei de la Năsăud continuau să-i scrie. De la Ioan Bulbocea, din
clasa a VJI-a, Marian primeşte unele informaţii în legătură cu structura anului, cu
conţinutul programei de-învăţământ şi cu atmosfera ce domnea în ambianţa gimnaziului
transilvănean. "Studiile care sc propun (predau) în Suceava, se propun şi la Năsăud şi,
fiindcă e un district român, propunerea încă c română în majoritate, dacă veţi veni
sunteţi între români şi nu aveţi nimic de lucru.
„Veniţi fraţilor, lăsaţi jugul slovăccsc, aici veniţi între români şi aveţi deplină
libertate, nu cugetaţi numaidecât, ci pomiţi cu înflăcărare din Suceava”3. în încheiere,
cci din fosta Cetate de Scaun erau avertizaţi că dacă vor veni “după finele lui
octombrie”4, avându-se în vedere “legile gimnaziilor austriece, nu veţi fi primiţi ca
ordinari”5, adică la cursurile de zi, ceea ce s-a şi întâmplat.
Observăm că în cursul superior dc liceu, Simion nu sc prea grăbea să-şi spele
păcatele insucceselor şcolare, deoarece îşi schimbase optica asupra importanţei
priorităţilor. Astfel, lumea şcolii este lăsată pe un plan secundar, dcoarecc şcoala lumii
îl ajută să pătrundă profund în realitatea conccptuală, emoţională şi materială a
românilor. Starea de spirit din accst moment al existenţei elevului Marian a fost
exteriorizată şi prin ineditul manuscris intitulat H ora studenţilor rom âni din Suceava.
Pornind dc la evocarea Cetăţii: “Unde scaunul dreptăţii/ Da românilor poveţe”6, Marian
îşi chema eolegii să lupte pentru independenţă naţională:
“Haideţi fraţi să ne unim,
Sus, sus sus să ne suim
Unde se-nvârtea odată,
Tot românul cel vestit
Şi striga în hora lată:
- Piar-orce duşman cumplit.
Lipitorii de străini,
Ce cu gura mârşăvească
Zic că pot a fi stăpâni
într-o ţară românească I”7

2Scisoare inedită a lui I.Bulbucea, din 18 octombrie 1869, Năsăud, Fondul memorial-documentar
“S.FI.Marian" Suceava, inv.nr.148.
Ibidem.
Ibidem
5Ibidem
6S.Fl.Marian, Poesii, manuscris inedit, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, inv.nr.4079,
fila 64.
7Ibidem, filele 67-68.
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Elevul Marian, ca şi privatistul Mihai Emincscu în 1866, împins de instinctul
transhumanţei, moştenit de la străbunii transilvani, de pornirea de a reface ontogcnetic
întreaga filogenie a modului de viaţă românesc şi speriat de faptul că va rămâne
repetent, pentru a doua oară, în clasa a Vil-a, îşi ia bocceaua la spinare şi pleacă la
Năsăud. El era atras şi dc aureola patriotică, iluministă a Şcolii Ardelene transcarpatine,
de prestigiul dascălilor de acolo, dc figurile revoluţionarilor la care visa adesea.
In anul sosirii lui Marian la Năsăud, 1870, sc înfiinţase şi o asociaţie a
gimnaziştilor ce “purta numele semnificativ Vitus rom ana rediviva, ca o amintire a
vieţii militare de graniţă şi ca un ecou al conştiinţei originii latine a poporului şi limbii
române. Numele mai avea şi o altă semnificaţie: el marca trecerca dc la faptele de arme
militare la armele culturii, înlocuirea lui Marte cu M inerva...”8. Aici, Marian a aflat o
viaţă culturală efervescentă. La dispoziţia formării şi educării şcolarilor stăteau cărţi de
literatură populară sau cultă, tomuri în legătură cu istoria şi viaţa locuitorilor din spaţiul
carpato-danubiano-pontic.
Drumul pribegiei transilvane nu a fost bătătorit numai de S.Fl.Marian. Ca el au
procedat foarte mulţi gimnazişti bucovineni, în a doua jumătate a secolului al XlX-lca şi
în primele decenii ale celui de al XX-lca. Mai toţi patrioţii din Bucovina, Ia finele
secolului Irccut au fost nevoiţi să-şi termine studiile la adăpostul gimnaziilor româneşti
din Transilvania. Marian a fiicut scurtul popas la Iiccul năsăudean cu cinci ani înainte de
a veni, de la Hordou, Gcorgc Coşbuc, şi, ca şi acesta, s-a preocupat, în primul rând, de
culegerea folclorului aflat în regiune. Ceea ce l-a atras, în special, pe Marian au fost
doinele pe care le-a auzit ori pe unde a poposit în ţinutul Năsăudului. De pe valea
Someşului a cules poezia Cătălină9; “din satul Salva, de lângă Năsăud, în anul 1870” '°,
mai notează: La cea curte armenească, Tu te duci, bădlcă, duci şi altele.
Numai Ia Salva, Marian a adunat douăzeci şi patru cântece. Printre
manuscrisele sale, din această etapă, am afiat trei broşuri intitulate “DOINE
POPULARE ROMÂNE DIN ARDEAL” 11. Unele piese folclorice au fost culese
direct iar altele i-au fost oferite de noii săi colegi şi de profesorii liceului năsăudean. în
broşura I sunt şaizeci şi şapte de doine. Unele au titlu, iar altele sunt delimitate doar prin
câte o steluţă. Din prima categoric amintim: M urgul, Oltul, Omul necăjit, Nastasia,
Birul meu, Lum ea, Dorul, M ersul m ândrei, Fata proastă, U râtul, Satul, Pustiiul
etc. într-o notă, de la sfârşitul paginii, Marian ţine să atragă atenţia asupra următoarei
doine fără titlu, ce îţi ia substanţa din revoluţia transilvană dc la 1848:

în continuare, elevul folclorist mai nota: “Tristă dar foarte clară imagine a cruzimilor,
din anii 1848 şi 1849, înfăptuite asupra românilor din Ardeal”13.
în broşura a Il-a sunt incluse douăzeci şi şapte de doine, dintre care amintim,
având în vedere că şi acestea nu au cunoscut lumina tiparului: Cobori, Doamne, pe
păm ânt, Bătălia de la Custoza, Dorul de neam, Petrea Duliman, Cucul, Dorul,
Viaţa omului, Dorul şi jelea, Străinul. Elevul folclorist a ţinut să menţioneze că “toate
doinele din broşura aceasta şi din broşura I sunt culcse din Năsăud şi de pe valea
Bârgăului, din Ardeal, în anul 1870, pe când am studiat la Gimnaziul grcco-oriental din
Năsăud”M.
La sfârşitul celei de a IlI-a broşuri, ce însumează treizeci şi şapte doine
(Plugariul, Floarea, Bădifa fărm ăcat, Cucul, M erla şi cucul etc.), Marian mai face
unele adnotări cu privire Ia locul de unde au fost adunate şi la colaboratori: “Toate
doinele din broşura aceasta sunt culese de pe valea Someşului, de pe valea Bârgăului şi
de pe valea Rodnei. Cele de pe valea Bârgăului mi le-a cules P.Beşa, (cele) din valea
Rodnci Anton Georgiu, (iar) cele de pc valea Someşului le-am cules eu, în anul 1870”13.
Tot acum, tânărul folclorist a mai descoperit, în ţinutul Bârgăului, poezia Dâmbu, în
carc este vorba de unul din căpitanii lui Avram Iancu, ce “era de loc din Zagna,
districtul Năsăudului”16, după cum stă scris în manuscrisul mai sus menţionat.
Noii săi prieteni din Năsăud nu-1 vor uita pe S.Fl.Marian nici după ce acesta va
absolvi clasa a VlI-a. El va mai primi doine culese de “Iuliu Pop, stud.cl.II,
gimn.Năsăud, din Feldru, sat din districtul Năsăudului, trimise de Pavel Beşa, profesor
din Năsăud” 17 şi dc la alţii.
Concomitent cu preocupările folclorice, elevul Simion Florea Marian şi-a
susţinut şi promovat toate examenele necesare absolvirii clasei a Vil-a, după cum o
atestă şi certificatul ce i s-a “eliberat la 30 iunie 1870, pe semestrul al II-lca, de către
directorul Gimnaziului superior din Năsăud, dr. Ioan M.Lazaru18, fiind clasificat cu
prim a pe “locul al XlII-lea, între şaisprezece şcolari examinaţi” 19.
Restul verii anului 1870, Simion îl va petrece la Ilişcşti, unde se va preocupa de
treburile gospodăreşti, va purta o corespondenţă asiduă cu noii prieteni din ţară de peste
munţi şi va pregăti materiale folclorice, în versuri şi proză, în vederea publicării lor.
Cercetând mapele cu manuscrise, ce cuprind peste 211 basme fantastice,
poveşti moralizatoare, botanice, zoologice, snoave etc., constatăm că, la acea dată,
elevul folclorist sc interesa şi de strângerea prozei populare, care circula în vatra satului
natal şi, din care, o parte se află în Fondul memorial-documentar de la Suceava, iar o
alta la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti20.

“Din satul care sunt eu
Nu-i nici popă nici birău,
Pe birău l-au spânzurat,
Pe popă l-au acăţat...
Frunză verde-a fagului,
In capătul satului

Esti-un verde stejărel
Spânzuraţi mulţi neniţui de el.
în vârful stejarului.
Pe pârâul satului,
Mai în jos, la rădăcini,
Pc juraţi şi pc bătrâni”12.

8Istoria literaturii rom âne, vol.III, Bucurcşti, Editura Academiei, 1973, p.762.
9S.FI.Marian, manuscris inedit. Fondul mcmorial-documcntar “S.Fl.Marian", Succava, inv.nr.167,
p.l04.
I0lbidem, p. 105.
"ibidem , inv.nr.166.
l2Ibidem, p.3, verso.
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Ijlbidcm.
l4Ibidcm, p.36.
I5ibidem, p.52, verso.
I6S.FI.Marian, Poezii poporale despre Avram Iancu, Cernăuţi, 1900, p.93.
l7S.FI.Marian, manuscris inedit, Fondul memorial-documentar “S.Fl.Marian”, Suceava,
inv.nr.164, p.78.
18
Foaia matricolă inedită, Fondul mcmorial-documcntar “S.Fl.Marian", Succava, inv.nr.17.
l9Ibidcm.
20Paul Leu, Prefaţă la S.Fl.Marian, Basme populare româneşti, Editura Minerva, Bucurcşti,
1986, p.V-XXVI.
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La 15 august 1870. Peregrinul transilvan a cules basmul, căruia, în manuscris,
i-a dat numele: Feciorul pescariului, O poveste (balaurul de la fontană)21, iar la
sfârşitul manuscrisului, el a consemnat: “llişeşti în 15 august c.n. 1870"22 şi a semnat23.
Tot în această lună a mai transcris şi C hiparuşiu (Poveste populară) “culeasă
în llişeşti, august 1870”24 precizând că este elev în “clasa a Vil-a . Probabil că tot
acuma a fost notată şi O poveste24, ce nu e datată, însă se menţionează că a fost culeasă
pe când era în clasa a Vil-a şi a auzit-o “de la frate-său G.Fl.Marian”27.
Deşi elevul folclorist bucovinean nu a fost contaminat de ciunismele lui Aron
Pumnul, în această perioadă se simte o oarecare influenţă a curentului latinist în unele
cereri oficiale şi în semnătură. Acum, numele lui Marian, pentru scurtă vreme, apare
caligrafiat, de profesor cu -u final, în timp ce pe al fratelui său, rămas gospodar la
llişeşti, îl caligrafiază fără -u, aşa cum îl numeau consătenii.
Pentru a înţelege mai exact cauzele care l-au determinat pe Simion să nu mai
poată frecventa cursurile liceului din Suceava, e necesară o reconstituire a ambianţei
momentului ce le-a generat. Odată cu împlinirea a nouă ani de la înfiinţare, s-a încheiat
şi etapa de susţinute eforturi pentru statornicirea lui definitivă în peisajul spiritualităţii
bucovinene. Sfârşitul anului şcolar 1868-1869 a fost semnul unor numeroase schimbări
de personal şi orientare. Ştefan Nosicvici a murit şi a fost înlocuit de Epitafie
Tamovcţchi, Constantin Andrievici Morariu a plecat să predea la Institutul Teologic
din Cernăuţi, iar directorul, dr.Iosef Marek, a fost numit inspcctor general al
învăţământului liceal şi primar din Bucovina.
Marek a fost un conducător luminat, un pedagog democrat. El avea o pregătire
profesională temeinică, augmentată de evidente calităţi pedagogice. Iosef Marek a
“condus liceul ca un adevărat părinte, cu multă înţelegere (...). Sub directoratul lui,
limba românî era obligatorie pentru toţi elevii”28, români şi neromâni, ce frecventau
şcoala.
în primul semestru al celui de al X-lea an de existenţă al gimnaziului sucevean
conduce, interimar, decanul de vârstă al corpului didactic, profesorul îohann Kriz, până
la numirea lui îohann Limberger, profesor de ştiinţe naturale, la 22 aprilie 1870. Noul
director era bine pregătit profesional, corect în aplicarea legilor şcolare austriece, opac
şi incapabil de a înţelege modul dc a gândi şi simţi al populaţiei băştinaşe. El a imprimat
gimnaziului un caracter pur nemţesc. De îndată cc intrai “în sumbnil edificiu al
şcolii”29, îşi amintea un fost elev, dădeai de directorul îohann Limberger. “Cu faţa-i
încadrată de o barbă a la Franz Iosef şi cu un nas butucănos, examinându-mă peste
ochelarii cu margini negre şi adresându-mi întrebări scurtc într-un ton tărăgănat, ce-1
2IS.FI.Marian, Feciorul pescariului, Fondul mcmorial-documcmar“S.Fl.Marian", Sucea.va,
inv.nr.289.
22Ibidcm.
23Ibidcm.
24S.FI.Marian, Chiparuşiu, Fondul memoriaI-documentar“S.FI.Marian”, Suceava, inv.nr.285.
25Ibidcm.
26S.FI.Marian, O poveste, Fondul nicmorial-documcntar “S.FI.Marian”, Suceava, inv.nr.286.
27lbidcm.
28RudoIf Gassauer, Suceava muzicală de altădată, Suceava, 1938, p.5.
29
Sigmund Dische, art.cit., p.9.
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caracteriza. Semăna mai puţin a profesor şi mai mult a birocrat austriac din vremea
veche, pentru carc întrebuinţarea limbii germane era un lucru de sine înţeles”30.
Odată cu plecarea lui Iosef Marek sc estompează şi atitudinea conciliantă faţă
de populaţia şcolară majoritară, ce nu putea să se adapteze exigenţelor impuse de
profesorii străini şi predării obiectelor în nemţeşte. Dacă până în 1868, elevul Marian,
ce sc preocupa mai mult de valorificarea comorilor de gândire şi simţire ale
antecesorilor săi decât de învăţătură, era privit cu îngăduinţă şi înţelegere de Marek, ba
chiar, în aprilie 1868, directorul aprobă corului liceului să cânte la funeraliile lui
Grigore Florea Marian, îohann Limberger, odată instalat în postul dc conducerem
devine intransigent cu asemenea manifestări ce diminuau eficienţa procesului de
instruire. Noul director a aplicat legile şcolare germane ad litteram şi nu a fost dispus
să facă nici o concesie, din proprie iniţiativă, felului de a gândi şi a simţi al populaţiei
majoritare bucovinene.
în toamna anului 1870, printre alţii, cad victime intransigenţei birocratismului
austriac zece absolvenţi români ai clasei a Vil-a, printre care se număra şi Marian. După
ce le-a refuzat înscrierea la cursurile de zi ale ultimului an liceal, îohann Limberger le-a
promis că îi va admite la fără frecvenţă şi le va da voie să se prezinte la bacalaureatul
din proxima sesiune. Marian a purces-o la llişeşti pentru a se pregăti în vederea
încheierii ciclului liceal. Tot acum era preocupat şi cu difuzarea volumului Poesii
poporale din Bucovina şi pregătea un altul de Doine şi hore.
Pentru tipărirea şi răspândirea lucrării proiectate, S.Fl.Marian, ca şi alţi
contemporani, a recurs la serviciile Familiei, prin intermediul căreia invita pe eventualii
cumpărători să se aboneze, anticipat, la unul sau mai multe exemplare. La 26 decembrie
1870, Paul Drăgan, funcţionar la Boroţincu-Arad, îi trimite, prin mandat poştal, un
franc, cu rugămintea de a-i expedia un exemplar de lux din Doine şi hore. Drăgan,
îneîntat dc promptitudinea cu carc a fost servit, se grăbeşte să-i mulţumească. “Epistola
domniei talc cu Balade poporale dimpreună, am primit-o, primeşte deci, domnul meu,
mulţumirea mea cea mai adâncă pentru atenţiunea (...) faţă de persoana mea
necunoscută31.
Te asigur pentru totdeauna despre amiciţia mea şi primeşte, prin această
epistolă, dc la un român ungurean, mâna de frăţietate şi te numără printre amicii mei, un
amic bucovinean”32.
Venind la Suceava, în primăvara lui 1871, pentru a se interesa de data la care
va avea loc sesiunea de examene, privatistul Marian află, cu surprindere, că nu i se va
îngădui lui şi celorlalţi nouă, să susţină probele de terminare a liceului sub nici o formă.
Cauza ce a determinat îndepărtarea sa din Obergyînnasium gr.-or.K.K. din Suceava o
va preciza chiar Simion într-o cerere, redactată la 22 aprilie 1871, astfel: “în acestu anu
am cerutu succepcre la gimnasiulu din Succava, unde însă, din ură cătră români şi
şcoalele române nu voliau să mă succcpă decâtu ca privatistu, dară mi-au promisu că
voi fi primitu la examcnulu de maturitate.

^Ibidem.
3lPaul Drăgan, scrisoare inedită expediată din Boroşineu-Arad, la 26 XII 1870, către S.Fl.Marian,
Fondul memorial-documentar “S.Fl.Marian”, Suceava, inv.nr.253.
32Ibidem, din 24 martie 1871, Fondul memorial-documentar “S.Fl.Marian", Suceava, inv.nr.253.
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Pe basa acestei promisiuni am studiatu pana la Pasci în care timp venind la
Suceava inspectorulu de şcole, promisiunea fu retractară şi pentru mine şi pentru alţi
noue prevatişti înscrişi la celu gimnasiu pentru a VUI-a clasă şi aşia fui pus in pericolu
de a mai perde un anu”33.
Manevra lui Limbergcr e destul de transparentă. în toamnă, nu l-a primit pe
Marian la cursurile de zi, însă, din considerente tactice, lesne de înţeles, i-a promis că îl
va admite la examenele fără frecvenţă şi la bacalaureat. în primăvară, însă, pretextând o
dispoziţie a forurilor şcolare superioare, Limbergcr îşi retractează promisiunea.
Văzând că scopul manevrei urmărea eliminarea elevilor, prof. Icronim
Muntean intervine şi-i sfătuieşte să se ducă la Blaj, dându-i lui Marian o scrisoare către
Cipariu, dar aşa cum am arătat deja, Marian poposeşte la Năsăud, unde promovează el.a
Vil-a gimnazială.

Simion Florea Marian - 61fcve au lycde de N»s« ud

Joignant l’activit£ scolaire â l’activite folklorique, l’auteur de l’6tude
documentaire rdussit â tracer, de maniâre synthdtique, l’activit«S du futur fondateur de
l’ethnographie roumaine ă partir de l’annde 1870.
II fait cette reconstitution â l’aide de nombreux manuscrits intklits (lettres,
adresses officielles, documents scolaires, rapports, etc)

DOCUMENTE

M ANUSCRISUL INEDIT - BISERICA M IRĂUŢI D IN ORAŞUL
SUCEAVA. SCH IŢĂ ISTORICĂ D E SIM. FL. M ARIAN

AURA -D OIN A BRĂ DĂ ŢA N
Nume de referinţă în dezvoltarea folcloristicii şi în fundamentarea etnografiei
româneşti, cunoscut şi recunoscut atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional,
cercetătorul sucevean Simion Florea Marian s-a remarcat, prin lucrările publicate ori
lăsate în manuscris, şi în domeniul istoriei.
Primele preocupări de acest fel Ie are neobositul cărturar încă din perioada în
care era elev la Obergymnasiul greco-oriental din Suceava. în argumentarea acestei
informaţii stă un manuscris inedit, păstrat la Casa memorială “Simion Florea Marian”
(nr.inv.383), datat 8/21 noiembrie 1867. Elevul din clasa a Vl-a liceală întocmea, pe
atunci, un plan, pentru a realiza o istorie a fostei cetăţi dc Scaun a Sucevei, notând:
Voind a face istoria oraşului Suceava ne-am propus a împărţi materia, care ar f i să se
introducă în această broşură, în următorul mod:
1. Să caut a spune, mai întâi, de unde derivă cuvântul Suceava şi în ce fe l de cuvânt e
roman sau dac?
2. Cine a facut-o?
3. De unde îşi are numele?
4. Unde a fo st mai întâi şi unde e acuma?
5. Când s-au făcut bisericile dintr-însa, reproducând toate inscripţiile de p e pietrele
din Suceava.
6. Câte biserici au fo st mai nainte şi câte sunt acum?
7. Ceva despre bisericile şi preoţii Sucevei, a se căuta în calendarele vechi şi
schematisme ale Bucovinei.
8. Cauza care a strămutat scaunul domnitorilor români la Iaşi?
9. Suceava se împarte în următoarele mahalale sau suburbii:
a) Iţcani - de la Iafco leahul (vezi Letopiseţele de M. Kogălniceanu)
b) Areni - de la arinii cei mulţi din vechime; în acel loc unde se zice
“mahalaua A reni", p e timpul lui Ştefan cel Mare era un sat ce se numea Areni,
de la “arini"
c) Zamca
d) Şeptilici - această mahala de aceea se numeşte Şeptilici pentru că în această
parte o nevastă a născut şapte prunci deodată şi de atunci e numită aşa.
e) Mirăuţi - unde este vechea Mitropolie făcută de Iuga Vodă.

33Liviu Marian, Simion Florea M arian - Schiţe biografice, Bucureşti, 1910, p.lV.

290

291

A ura-D oina Brădăţan
j ) D espre şcoala teologică din Suceava'.

Tot în accastă perioadă Marian îi cere preotului Constantin Morariu date
istorice şi documentele despre localitatea Frătăuţi, preocupat fiind de valorificarea
acestora. Peste ani, stimulat de alegerea sa ca membru activ al Academiei Române, la
Secţiunea istorică (26 martie 1881), face investigaţii arheologice în Bucovina. în accst
scop, la 18 iunie 1882, primeşte suma dc 500 de Ici. “Academia Română, având în
vedere scrisoarea d-voastră din 4 ale lunii curente, a aprobat a vi se trimite suma dc 500
lei, spre a putea face investigaţii archeologice în părţile Bucovinci. Nu mă îndoiesc,
domnule coleg, că în cercetările cc le veţi face cu privire la tumulii din Horodnic şi
Pătrăuţi, veţi Fi totodată cu atenţie şi la inscripţiunilc, manuscrisele şi alte relicve ale
strămoşilor noştri cc sc găsesc la mănăstirile dc acolo şi la viitoarea sesiune generală ne
veţi prezenta un memoriu detaliat asupra cclor mai însemnate monumente româneşti din
părţile Bucovinei, carc promit un aşa dc fecund teren pentru istoria noastră naţională”,
(adresa nr. 1682 din 18 iunie 1882, nr. inv. 3).
în august, 1882, cercetând arhivele de la Puma, Simion Florea Marian a
transcris inscripţii slavone de pe pietrele funerare şi de pe obiectele de cult aflate în
posesia mănăstirii. Cu rigoarea-i caractcristică, a analizat conţinutul a peste două sute dc
documcnte originale şi copii. Dar cercetarea şi prelucrarea datelor a fost amânată
întrucât a aflat că episcopul Mclchiscdec investiga acelaşi subiect. Mai apoi, citind
comunicarea acestuia publicată în "Revista dc istorie, archcologic şi filologie", sc
hotărăşte să publice materialul adunat dc cl şi ncfolosit dc episcop.
La 8 martie, 1885, în cadrul sesiunii generale a Academiei Române, Marian
prezintă comunicarea C îteva inscripţiuni ş i docum ente din B ucovina. Din acest material
reiese limpede faptul că cercetătorul a tradus şi comcntat un număr dc 13 inscripţii
slavone descoperite la Putna şi a rezumat conţinutul a 12 acte. Tot acum prezintă încă
două inscripţii găsite în satul Zahareşti, precum şi conţinutul a 11 zapise în legătură cu
relaţiile moldo-polone.
Preocupat dc demonstrarea unităţii, continuităţii şi a drepturilor bucovinenilor,
Simion Florea Marian a adunat şi publicat numeroase materiale în "Revista politică",
periodic la apariţia căruia a avut o foarte mare contribuţie.
Activitatea în domeniul istoriei a fost constantă: a tipărit la Bucureşti, în 1895,
lucrarea Sântul Ion cel N ou de la Suceava - sch iţă istorică, apoi la Suceava, în 1900,
In scripţiuni d e p e m anuscripte ş i cărţi vechi, partea I. Că Marian intenţiona să publice
şi o a doua parte o confirmă macheta de copertă aflată printre manuscrisele de la Fondul
documentar din Suceava. Aceste studii sânt considerate de I.C.Chiţimia "de o deosebită
valoare şi de bună informaţie istorică", "o contribuţie serioasă Ia circulaţia şi
răspândirea vechii cărţi româneşti" (în "Folclorişti şi folcloristică româncască", 1968,
p.l 65).
în anul 1900 publică, în "Analele Acadcmiei Române", lucrarea intitulată
P o rtretul lui M iron Costin, m are logojăt ş i cronicar al M oldovei. Portretul în discuţie a
fost descoperit de neobositul academician într-o pictură murală de la mănăstirea
Tcodoreni din Burdujcni. Preotul Simion Florea Marian îşi aduce încă o dată contribuţia
în domeniul istoriei prin editarea a trei mari şi importante lucrări rămase în manuscris
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de la Vartolomei Măzăreanu: Condica Mănăstirii Voroneţul, Condica Mănăstirii Solea
şi Domnia lui Ştefan cel Mare şi a lui Ştefan Tomşa2.
Mult din materialul istoric adunat şi cercetat de Marian a rămas în stadiul de
manuscris, în diverse faze de lucru, mai mult sau mai puţin elaborat. Astfel, una din cele
două variante ale studiului istoric intitulat Reuseni (nr.inv.41) se păstrează în Fondul de
la Suceava, iar cealaltă - la Acadcmia Română. Lucrarea evocă un moment al luptei
interne dintre boieri pentru tronul Moldovei. Comentând rezultatele acestei dispute,
Marian subliniază greşeala înaintaşilor, avertizând cu gravitate că "luptele interne
întotdeauna au fost, sunt şi vor rămâne cele mai dăunătoare pentru un popor. Ele storc
puterea unei naţiuni nu spre înflorire, progres şi mărire, ci spre slăbire şi decădere".
Această idee este reluată mai târziu şi dezvoltată în numeroasele articole publicate în
"Revista politică".
Un alt manuscris inedit, cu nr.inv.317, stă mărturie faptului că prin anul 1887,
părintele Marian se preocupa de strângerea unor informaţii cu privire la Pietrele
Doamnei de pe muntele Rarău şi despre schitul Rarău. Tot în această perioadă începe
ordonarea materialelor istorice şi toponimice adunate, traduce cărţi slavone şi copie
inscripţii diverse în vederea realizării unei monografii a localităţii Vama.
Manuscrisul inedit cu nr.inv.362 conţine date şi referinţe adunate despre
bisericuţa din Buneşti, "inscripţiile şi notiţele de pe liturghier în octav mare". Un altul,
cu nr.inv.315, este redactat pe 18 foi tip A4, studiul începând cu stabilirea cadrului
istoric şi geografic în care este plasat Stîlpul lui Vodă din Vama şi continuând cu
descrierea monumentului. Se fac ample referiri bibliografice cu privire la cercetările
întreprinse de alţii, în legătură cu zidirea Stîlpului lui Mihai Racoviţă, în anul 1716,
fiind transcrise şi comentate inscripţiile de pc cele patru laturi ale documentului de
piatră. Demn de subliniat este faptul că întreg materialul este expus ordonat, într-un
limbaj concis şi cu un scris curat, clar, specific academicianului.
Stins prematur din viaţă, la nici 60 de ani, cercetătorului bucovinean i-au rămas
nepublicate mii de pagini. Astfel, o parte dintre acestea, cu informaţii, note, inscripţii,
documente, compun Arhiva Bucovinei în patru volume. Dintre cele mai semnificative
capitole amintim:
- Vama, sat muntean din Bucovina; cele 14 file A4 conţin note asupra manuscriselor
care se găsesc în biserica satului (anul 1888), inscripţii, desene;
- Şiretul, (1888), 6 file A4;
- Satul Bădeuţi şi biserica, 13 file A4;
- Biserica "Sf.Dimitrie" din Suceava, (1869), cu documente copiate, 22 file A4;
- Inscripfiuni la mănăstiri şi biserici din Bucovina, 22 file A4;
- Dicţionar topografic compus de Simion Florea Marian, 50 file A4;
- Baronul Eudoxiu Hurmuzachi, 4 file A4;
- Dr. V.Mitrofanovici, 4 file A4;
- Dr. Ambrosiu Dimitroviţă, 4 file A4;
- Biserica Mirăuţi din oraşul Suceava. Schiţă istorică, 3 fascicole cu 97 de file tip caiet;
2Apărute la Suceava în 1900,1902, 1904.

'Nr.inv.383.
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- Mahalaua Şeptelici (documente), 8 file A4;
- Istoria Mănăstirii Dragomirna, 1879, 16 file Ar,
- Notiţe archeologice de la Mănăstirea Sucevila, 1885, 18 file de caiet.
Din tot accst material adunat (şi redactat, parte din el, pentru tipar) dc către
Simion Florea Marian ar rezulta alte câteva studii istorice dc certă valoare, necesare atât
cercetătorilor în domeniu, cât, mai ales, cunoaşterii operei academicianului, in
ansamblul ci. La toate acestea se poate adăuga bogatul fond de documcnte istorice (şi
culturale) pe care l-a adunat de-a lungul vieţii, precum şi corespondenţa purtată cu
istorici dc renume din ţara noastră. Adăugând şi imensul şir de studii istorice şi articole
politice publicat în revistele vremii, ca şi activitatea ca membru activ al societăţilor
studenţeşti ori cu caracter ştiinţific şi cultural ("Academia Ortodoxă", "Junimea",
"România Jună" din Viena, "Dacia", "Societatea geografică din Bucurcşti", "Societatea
istorică română din Bucurcşti", "Şcoala română" din Suceava, "Societatea pentru
cultură" ş.a.), credem că se poate schiţa dimensiunea extraordinară a activităţii acestui
neobosit om de cultură din Bucovina, ales membm al Academiei Române la numai 34
de ani. Preţuirea muncii lui a fost pe măsură: i-a fost deccmat premiul "Năsturel
Herescu" de către Academic, Regele Carol l-a decorat în 1882 cu medalia Bene Merenti
clasa I "pentru scrierile poporane" şi apoi, în 1904, cu Coroana României în gradul de
ofiţer şi cu medalia jubiliară, în 1896 primeşte din partea mitropolitului Arcadie titlul de
exarh şi briul roşu, în 1903 este hirotonisit protopresvitcr. Dc peste hotare a fost preţuit
şi solicitat de o serie de specialişti dc renume: dr. J.UIrich, profesor de filologie
romanică la Universitatea din Zurich, Auguste Emile Picot, Henry Carnoy, De
Beaurepaire-Froment, Achille Millicn (Paris), Julien Jaworskij din Lemberg, Vladimir
Lamansky din ST. Petersburg, Hugo Schuchardt, romanist austriac de la Graz, J.Urban
Jamik şi G.Polivka dc Ia Praga. A fost ales şi membru al unor societăţi străine:
Societatea Etnografică Austriacă, Comisia centrală pentru conservarea monumentelor
istorice (Viena) ş.a.
Rămân şi astăzi, la aproape un secol dc la trecerea în eternitate, foarte actualc
spusele marelui savant Nicolae Iorga: "... nu se poate încerca pătrunderea ştiinţifică în
sufletul acestui neam fără întrebuinţarea integrală a trebuincioaselor cărţi pe carc lc-a
pregătit, poate fără a-şi da scamă pc deplin de toată însemnătatea lor, harnicul şi
modestul cleric..."3.

Coasistoriului - 3p., 12., 13. M agazinul - 6p., 14. în d ru m ări spre restaurare - 5p.,
15. R aportul M itropolitului - 6p., 16. Prelim inariul - 5p., la carc sc adaugă un număr
însemnat de note şi o anexă în limba germană.
Că această lucrare de marc importanţă şi la acca dată (dacă ar fi fost publicată)
şi acum, la aproape un secol dc la redactarea ci, nu este terminată, o dovedeşte faptul că
ca se încheie brusc, fără nici un comentariu, ceea ce nu-i era nicidecum specific
academicianului, după cum bine se cunoaşte din întocmirea studiilor lui de mai înainte.
Două motive, ambele la fel de plauzibile, ar fi putut duce la un asemenea fapt: că
autorul, răpus dc boală la o vârstă prematură, nu a reuşit sâ o încheie sau că destinul
manuscrisului care a suportat un secol şi două războaie mondiale nu a fost unul fcricit,
pierzându-sc o parte din cl cine ştie pc unde, asemenea multor bunuri ale familiei. Dar
că studiul este într-o fază finală dc redactare e dovedit limpede de corecturile făcute cu
meticulozitatea-i caracteristică, din carc ultima în creion, după cum obişnuia,
impresionând grija pentru construcţia frazei şi pentru claritatca exprimării, din care
elimină cu fermitate fragmentele carc i s-au părut inutile, la o nouă citire.
Mulţimea dc materiale şi informaţii pe care părintele Marian a reuşit să le
adune în vederea elaborării monografiei nu miră pe nimeni, fiind binecunoscut că
documentarea temeinică şi la zi era una din calităţile cclc mai importante, după cum
reiese şi din corespondenţa purtată cu Ion Bianu, care îi trimitea cu promptitudine
lucrări dc specialitate aflate în depozitul Bibliotecii Academiei sau procurate de la alte
persoane.
Publicarea accstei “schiţe istorice” (care sperăm să fie dc folos cercetărilor
istorice de azi) se doreşte a fi încă un demers întru cinstirea numelui venerabilului
părinte, despre a cărui operă mari personalităţi culturale din ţară şi străinătate s-au
exprimat atât de elogios: Dară ce e şi mai mult, lucrările lui se vor ceti şi studia şi cele
ce vor urma pe acest teren cultivat de el, n-or să fie altceva decât numai nişte spicuiri
după un seceriş îmbelşugat * sau: Fără cărjile prof. Simion FI. Marian sunt ca fără
mâini5.
Este de asemenea bine de ştiut că soliditatea studiului se bazează şi pe aceea că
prezintă o ordonare riguroasă a informaţiilor şi o expunere extrem de limpede, cu
comentarii deloc greoaie ori inutile, puritatea scrisului fiind cu încântare apreciată dc
Sextil Puşcariu, întT-un articol publicat în Junim ea literară din 1907, nr.6-7, p. 133:
însemnările acelea minuţioase din josul paginii, care indică în modul cel mai meticulos
izvorul şi variantele, devin aproape proverbiale; după ele puteai recunoaşte, când
deschideai revistele noastre, că ai înainte-li un studiu al părintelui Marian. Cu timpul el
se deosebeşte tot mai mult..., atât în felu l de a lucra, cât şi în {inta p e care şi-o pune.
Excentricitatea nezăcând în firea sa, toată munca i-a fo st concentrică şi condusă de un
spirit ordonat şi de o privire limpede. Studiile sale lipsite de zborul fanteziei nu sunt
atât de "interesante ", câ[i le-au citit din cei care le laudă?, dar ele vor rămânea.
Cu menţiunile că ortografia textului a fost actualizată (s-a înlocuit când a fost
cazul e cu ă, a fost eliminat u final etc.), că s-au păstrat particularităţile lexicale, fiind

***
Din voluminosul corpus de manuscrise cu caracter istoric, am ales pentru tipar
“schiţa istorică” intitulată Biserica M irăuţi din oraşul Suceava, cu 97 de file tip caiet,
ordonate dc prof. Mihai Cărăuşu, ginerele autorului, în fascicole (nr. inv. 330-332).
Lucrarea, realizată de academician în ultimii ani ai vieţii, este structurată în 16
capitole (din carc cel de-al doisprezecelea a rămas nedenumit), după cum urmează: 1.
Tradiţiunea - 9p., 2. ?nt m eietorul - 7p., 3. M itropolia - 7p., 4. Noua M itropolie 5p., 5. Pridvorul - 8p., 6. P ărăsirea - 6p., 7. Numirea - 6p., 8. Intabularea - 5p, 9.
Jalba târgoveţilor - 7p., 10. R aportul comisarului - 6p., 11. Rezoluţiunea
3N.t. n\\, Un cercctâi
artico. 'ublicai şi în J;.
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nului românesc, în Floarea darurilor, 1907, nr.1V, p.49-51,
IV (1907), nr.6-7, p.164- 166.

!iu >•a > 'i , an

Prof. univ. dr. la Viena şi Praga, Jan Urban Iamik, docent pentru limba română la Universitatea
din Viena - 1879 (teza Importanta Umbli române pentru studiul limbilor romanice), membra
de onoare al Academiei Române: coresp. nr. inv. 312
5Prof. Paulus Rossieff; scris, din 18 sept. 1913, nr. inv. 45.
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specifice operei academicianului şi că notelor autorului li s-au dat cursivitate, prezentăm
integral textul lucrării, în continuare.

- Ce să mai întindem atâta vorbă!... nu ştiţi că vorba multă - sărăcia
omului!... Să meargă vreo câţiva inşi dintre noi, care sunt mai tineri şi mai
voinici, să caute in toate părţile doară dau peste nişte câmpuri sau poieni, ce nau fost încă cu desăvârşire dogorite şi pârlite de arşiţa soarelui, şi cum vor afla
în vreun loc destulă păşune, să se întoarcă înapoi şi să ne dea de ştire!
Cum rosti bătrânul cuvintele acestea, cinci inşi dintre dânşii care erau
mai voinici şi mai inimoşi, adică care n-aveau frică de nimică, ci se jucau cu lupii
ca şi cu nişte căţei şi se trânteau cu urşii pe-ntrecute, nu stătură mult pe
gânduri, ci fiecare luându-şi bota sa cea ciobănească în mână, se şi porniră la
drum.
Şi apucând unii în dreapta, alţii în stânga, merseră încotro îi duseră
ochii şi picioarele, doară dau mai degrabă peste păşunea dorită.
lată însă că într-un târziu, unul dintre dânşii, care a mers, acuma cât
timp va fi mers, se trezeşte deodată că pădurea, prin care a fost apucat, începe
a se rări, şi poieni drăgălaşe acoperite cu iarbă verde ca buraticul şi ‘naltă până
la brâu, şi presurate cu tot felul de flori, unele mai frumoase decât altele, se
deschid dinaintea ochilor.
Păstorul, cum dete cu ochii de poienile acelea, bucuria lui!... Să fi prins
pe Dumnezeu de-un picior şi nu i-ar fi părut aşa de bine.... Deci prinse îndată a
căuta în dreapta şi stânga ori de nu se află şi apă pn'ntrînsele. Şi umblând el
aşa încolo şi-ncoace, cât timp va fi umblat, dă deodată peste o apă mare, care
mergea alene la vale.
Era Suceava.
Mai merge ei, cât mai merge, şi dă apoi de-o pădure de arini, mare şi
deasă, care se-ntindea pe malul drept al Sucevei, iară de cealaltă parte de apă
vede o poiană ca aceea, de-ţi era mare dragul să te uiţi la ea.
Şi cum vede el poiana, nu se poate răbda de-a nu se apropia de apă şia cerca să treacă de cealaltă parte.

Biserica Mirăuţi
din
Oraşul Suceava
Schiţă istorică
de
Sim. FI. Marian,
Profesor de religlune, membru
al Academiei Române

1.

Tradiţiunea

în partea despre răsărit a oraşului Suceava, vechea capitală a
Moldovei, se află un deal numit Dealul Tereslului sau Dealul Tătarilor , iară în
capătul despre apus al dealului acestuia se află o biserică foarte veche făcută
din piatră şi cărămidă şi numită Biserica Mirăuţului sau simplu Mirăuţ.
Atât despre întemeierea oraşului Suceava cât şi despre, zidirea bisericii
acesteia există la românii din loc următoarea tradiţiune:

Zice că în vechime, pe locurile unde se află astăzi oraşul Suceava şi
satele de prin împrejurime, erau numai păduri cât vedeai cu ochii.
Puteai merge cu săptămânile oriîncotro ai fi voit, că nu mai dai de nici
un oraş sau sat, ci numai unde şi unde câte de-un păstor, care-şi păştea turma
sa prin cele păduri şi poieni.
Şi tuturor păstorilor, câţi erau, le mergea foarte bine, căci aveau toate
cele trebuincioase atât pentru dânşii cât şi pentru turmele lor.
într-o vară insă, fiind o secetă foarte mare, toate apele de prin
împrejurime secară, şi toată păşunea, nu numai cea de pe costişe şi dealuri, ci
şi cea de pe văi se uscase.
Păstorii, văzând că seceta nu mai încetează şi temându-se ca nu
cumva turmele, unica lor avere, să le piară de sete şi de foame, se retraseră cu
ele de la şes în sus, spre codru.
Dar când se apropiară de codru şi deteră să intre întrânsul, ei nu ştiură
singuri ce să facă: să intre ori să nu intre?... ar fi intrat, se temeau că nu vor afla
destule poieni, unde să-şi pască oile;... să rămâie la poalele codrului, era peste
putinţă, căci păşunea, câtă mai rămăsese neatinsă de arşiţa soarelui, se
sfârşise.
Deci ce era să-nceapă şi să facă?... Unul spunea una, altul alta, dar
nime nu gâcea: cum şi în ce chip ar putea să iasă mai degrabă şi mai bine la
capăt.
___
____ _
____
___
,
în urmă, după mai multă sfătuire, chibzuire şi cumpănire, unul dintre
dânşii, care era mai bătrân, mai ajuns la cap şi mai păţit, zise:
296

Dar intă că tocmai când dete peste un vad şi voi să-l cerce cât e de adânc şi dc-l
va putea trccc. ies patru oameni din pădurea cea de arini şi se îndreaptă spre dânsul.

Erau cei patru păstori de care s-a fost despărţit scurt timp după ce au
plecat să caute păşune.
Apropiindu-se cei patru inşi de dânsul îi spuseră că pe culmea unui
deal, care se află în mijlocul pădurii celei de arini, este un Săhastru, şi trecând
ei pe acolo, săhastrul i-a miruit pe tuspatru cu mir în frunte.
Soţul lor, auzind aceasta, îi rugă să-l ducă la săhastrul acela ca să-l
miruiască şi pe dânsul.
Cei patru inşi nu se puseră de pricină, ci, după ce văzură şi ei poiana
cea mare, care se-ntindea de-a stânga Sucevei, şi cercară vadul ca să vadă cât
e de adânc, se întoarseră îndărăpt şi se porniră cu toţii în sus spre Săhastru.
Săhastrul, care locuia într-un arbore gros şi scorburos de pe vârful
dealului, cum îi zări de departe că vin spre dânsul, le ieşi înainte, merse cu
dânşii până lângă arborele în care locuia, mirui pe noul venit, şi-apoi... mai
stând de vorbă cu dânşii şi învăţându-i încă şi vreo câteva rugăciuni, îi îndemnă
să mai vie la dânsul, căci el îi va învăţa şi alte rugăciuni.
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Păstorii îi mulţumiră din toată inima pentru primirea cea părintească şi
pentru învăţăturile cele bune, şi-i făgăduiră că în scurt timp iarăşi vor veni la
dânsul ca să-i mai înveţe şi alte rugăciuni. Apoi, sărutându-i mâna şi luându-şi
rămas bun de la dânsul, se-ntoarseră îndărăpt de unde s-au pornit.
Ajungând la tovarăşii lor, care i-au fost trimis să caute păşune, le
povestiră din fir în păr toate celea ce le-au aflat şi le-au văzut pe unde au
îmbiat. Iară după ce le-au povestit, nu mai steteră mult pe gânduri: ce sănceapă şi să facă, ci fiecare luându-şi turma sa, se porniră cu toţii la drum spre
locuinţa Săhastrului, şi cum ajunseră la starea locului, ei se aşezară pentru
totdeauna aproape de dânsul.
Cu timpul mai veniră şi alţi păstori din alte părţi, şi aceia asemenea îşi
făcură coliba pe lângă locuinţa Săhastrului.
în urmă veniră şi muntenii de la munte cu căpitanul lor de frunte, şi
după ce se aşezară şi ei în apropierea săhastrului, făcură o cetate de piatră,
pe un alt deal, care se întinde în partea despre amiaz şi care se despărţeşte de
cel dintâi numai prin o vale, iară pe locul unde a fost arborele, în care a locuit
săhastrul, ei făcură o biserică de lemn. Şi fiindcă săhastrul murise înainte de
rădicarea bisericii acesteia, de-aceea ei tăiară arborele şi-l aşezară în biserică.
Şi aşa cu timpul, rădicându-se din ce în ce tot mai multe case şi alte
clădiri atât împrejurul cetăţii cât şi a bisericii celei de lemn, pădurile de prin
apropiere, pe zi ce mergea, începură a se rări şi a se pierde, iară în locul lor se
întemeie oraşul de astăzi Suceava.
La vreo câteva zeci sau sute de ani după aceasta, nu vă pot spune cu
acurăteaţă, destul atâta că venind Căpcânii, care aveau numai câte un ochi în
frunte, asupra Sucevei, nu numai că bătură şi prădară pe locuitorii oraşului, ci-i
deteră totodată şi foc de arseră mai toate casele dimpreună cu biserica cea de
lemn iară cetatea o dărâmară.
Dar bine-a zis cine-a zis că: apa trece, pietrele rămân!
Venit-au Căpcânii şi tătarii şi alte lifte rele, şi multe daune şi supărări
au făcut bieţilor români. Dar cum veniră aşa se şi întoarseră... Apa s-a scurs, şi
pietrele au rămas! ...Românii ce se scăpară teferi din mâinile lor, adunându-se
din nou la un loc, îşi făcură alte case cu mult mai mari şi mai frumoase, de cum
erau cele mai înainte.

împreunat pe amândouă prin un pod umblător, făcut, după spusa unora, din
piei de bivol, iară după a altora, din gumă.
Şi-acuma ori de câte ori domnul, care a fost cel dintâi ce-a locuit în
această cetate, şi urmaşii săi, care asemenea locuiră într-însa, voia să meargă
la biserica Mirăuţului ca să se închine, slobozeau podul, iară după ce se
închinau şi se întorceau acasă, trăgeau podul în urma lor.
Un alt pod, făcut asemenea din piei de bivol, ducea de la cetate spre
miazănoapte-apus, adică spre bisericuţa de astăzi a sfântului Ioan
Botezătorul, care s-a zidit cu mult mai târziu în grădina curţii domneşti.
Şi-acest pod încă se slobozea numai atunci, când avea să iasă sau să
intre cineva în cetate. De altmintrelea sta mai totdeauna rădicat, cu deosebire
noaptea, precum şi atunci când se apropia vreun duşman de cetate şi voia să
între cu puterea înuntru.
Şi aşa s-a întemeiat oraşul Suceava, care multă vreme a fost scaunul
domnilor români, fala şi podoaba Moldovei!2

Mai târziu, şi anume după ce românii şi-au ales Domn, acesta puse ca
să să rădice pe locul unde a fost mai înainte biserica cea de lemn altă biserică
cu mult mai mare şi mai frumoasă, şi nu de lemn, ca cea dintăi, ci din piatră şi
cărămidă. Şi după ce sfârşi biserica de zidit puse să o sfinţească în numele
Sfântului m.m. George. Şi de-atunci şi până în ziua de astăzi s-a numit
biserica aceasta Biserica Mirăuţulul sau Mirăuţi.
Tot pe atunci zice că s-a început şi restaurarea cetăţii, care a fost mai
nainte dărâmată de Căpcânl.
Fiind însă cetatea despărţită de biserica Mirăuţului prin părâul Câcăina,
care venind despre Arenl şi trecând pe lângă dealul Tătăraşi, se revarsă în
Suceava, şi neputând din pricina aceasta nimene trece când ar fi voit şi cum ar
fi voit de la cetate la biserică şi de la biserică la cetate, de-aceea domnul le-a
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2.

întemeietorul

Neavând până în momentul când scriem aceste şire nici o ştire pozitivă
despre înfiinţătorul bisericii, se naşte întrebarea: care dintre cei trei domni
amintiţi de tradifiune e adevăratul întemeietor al bisericii acesteia?
Dragoş Vodă, primul descălicător al Moldovei, după izvoarele care ni-s
cunoscute până acuma, a domnit numai doi ani3. în decursul acestor doi ani el,
după cum ne spune cronicarul Niculai Costin şi după cum se poate vedea şi
dintr-o carte domnească de la Grigore Ghica Voevod din anul 1736, Martie 14,
a făcut numai o singură biserică de lemn in Olovăţ, sat în districtul Rădăuţului,
numii în timpul de faţă Volovăţ, unde se zice că a fost şi înmormântat. Iar
Ştefan cel Mare a strămutat biserica aceasta la Putna, unde se poate vedea
încă şi astăzi, şi în locul ei a zidit în anul 1502 o nouă biserică de piatră4.
Mai departe Dragoş Vodă în scurtul timp cât a domnit peste Moldova
nici n-a locuit în Suceava, ci reşedinţa lui, după cum ne spune tradiţiunea, a fost
Şiretul5. Prin urmare cu greu se poate admite ca el să fi zidit biserica actuală
de la Mirăuţ. Şi dacă a şi făcut vreo biserică în Suceava, atunci cu mult mai
degrabă va fi făcut biserica cea de lemn, pe locul căreia s-a zidit mai pe urmă
biserica cea actuală.
în privinţa lui luga Vodă părerile de până acuma ale istoricilor sunt
diferite. Unii zic că au fost doi domni cu acest nume în Moldova şi susţin că cel
dintâi a domnit de la anul 1374-1375, iară cel de al doilea de la 1400-14016 sau
1400-1402* cel dintâi, numit şi lurg sau Georgi Coriatovlcf, despre care e deja
constatat istoriceşte că intru adevăr a domnit pe la anul 1374 în Moldova, a fost
fiul principelui Michail Koriat şi nepotul de fiu al principelui Lituaniei Giedymin7,
iar cel de al doilea să fi fost, după unii, fiul celui dintâi8, după alţii fiul lui Petru
Muşat**, iar după alţii fiul lui Roman I şi frate lui Alexandru cel Bun9. Alţii însă
sunt de părere că n-au fost doi domni cu acest nume, ci numai unul şi anume
luga Corlatovlcl, dar care a domnit în două răstimpuri: prima oară de la 13741375, iară a doua oară la 140010l
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Despre unul dintre aceşti doi luga sau, mai bine zis, despre amândoi
însă uniţi într-o singură persoană, cronicarul Gr. Ureche scrie următoarele:
luga Vodă întrecut-au pe domnii cei trecuţi, de mai nainte de dânsui; că

Petru Muşat a domnit de la 1375-1391, adică 16 ani16, şi este totodată
şi cel dintâi domn despre care se ştie pozitiv că a locuit în Suceava17. Deci
despre dânsul, ca unul ce-şi avea reşedinţa sa în Suceava şi ca unul ce-a
domnit mai mult decât orişicare premergător şi urmaş al său până la Alexandru
cel Bun, care, după cum vom vedea mai la vale, a înfiinţat definitiv Mitropolia
Moldovei, se poate cu mult mai degrabă admite că a zidit biserica, despre care
ni-i vorba.

au trimis la patriarhia de Ohrida, şi au luat blagoslovenie şi au pus mitropolit pe

Teoctist, şi au descălicat oraşe prin ţară, tot la locuri bune, şi au ales sate, şi
le-au făcut ocoale pe’nprejur. Şi au început a dărui ocini prin ţară la voinicii ce
făceau vitejii la oşti. Şi au domnit doi ani, şi l-au luat Mircea Vodă, domnul
muntenesc, la sine.”

Mult regretatul meu profesor de teologie, răposatul Isidor Onciul, bazat
pe tradiţiunea românilor din Suceava precum şi pe cuvintele acestea ale lui Gr.
Ureche, zice că este cu putinţă ca biserica de la Mirăuţ să o fi zidit luga Vodă,
înaintaşul lui Alexandru Vodă cel Bun, căci după cum înseamnă cronicile
Moldovei, el cel dintâi, după ce se stricase cu Constantinopolea, au luat
binecuvântare de la patriarhia din Ohrida şi a pus mitropolit pe Teoctist. Şi-apoi
unde este mitropolit, acolo trebuie să fie şi mitropolie. Şi în faptă, atât în gura
poporului, cât şi în actele câte sunt păstrate din secolul trecut şi până în ziua de
astăzi, biserica aceasta, - adică Mirăuţul - se numeşte constant Mitropolia
veche cu hramul Sântului George'2.

Iar ceva mai departe, bazându-se tot pe spusele cronicarului Ureche cu
privire la Alexandru cel Bun scrie:
Din cele zise ar urma numaidecât, cum că biserica Mirăuţilor a fost
zidită în deceniul din urmă al secolului al XlV-lea de luga Vodă, care câştigînd
de la Ohrida dreptul de înfiinţare a mitropoliei şi înstălând pe cel dintâi
mitropolit, au avut un motiv, care l-a necesitat ca să zidească o biserică
mitropolitană. Aceasta e cu atât mai probabil, cu cât despre acea sfântă
mănăstire, care a dat-o Alexandru cel Bun Mitropolitului ca să-I fie scaun,
vorbeşte Gr. Ureche aşa, ca şi cum la anul 1401 ar fi fost gata de mai nainte,
iară nu ca şi cum ar fi zidit-o Alexandru’3.

E adevărat că unde este mitropolit, acolo trebuie să fie şi mitropolie,
fnsă din această împrejurare nu rezultă nicidecum că Teoctist de pe timpul lui
luga Vodă, înaintaşul lui Alexandru cel Bun, ar fi fost întru adevăr mitropolit cu
atâta mai pufin că el ar fi locuit în Suceava. După cercetările mai nouă, Teoctist
de pe timpul lui luga, înaintaşul lui Alexandru cel Bun, ar fi fost numai episcop
cu scaunul la Roman14.
Prin urmare, luând atât această împrejurare cât şi timpul cel scurt şi
neliniştit, în care a domnit atât luga de la 1374, înaintaşul lui Petru Muşat, cât
şi cel de la 1400, înaintaşul lui Alexandru cel Bun, în considerare, cu greu se
poate admite ca vreunul dintre dânşii să fi zidit biserica de la Mirăuţ.
A cere şi a primi binecuvântarea unui mitropolit în decursul unui singur
an de dorgnie, fie acela orişicât de furtunos, nu e tocmai mare greutate. A zidi şi
a zugrăvi însă o biserică atât de pompoasă şi într-un stil atât de artistic ca cel al
bisericii de la Mirăuţ15, într-un timp aşa de scurt şi pe lângă aceea încă şi
neliniştit, e cu mult mai greu.
Nefiind aşadară nici luga Vodă înfiinţătorul bisericii din cestiune, ne mai
rămâne încă să cercetăm dacă n-a făcut-o cumva Petru Muşat, pe care
tradiţiunea asemenea ni-l arată ca înfiinţător al ei.
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3. Mitropolia
De-a fost luga Vodă sau Petru Muşat înfiinţătorul bisericii de la Mirăuţ
ori ba, deocamdată lipsindu-ne izvoarele pozitive în privinţa aceasta, nu putem
şti. Ceea ce însă se poate în toată siguranţa admite este, că biserica Mirăuţ pe
la anul 1400, când s-a suit Alexandru cel Bun pe tronul Moldovei, exista deja.
Şi cum că ea întru adevăr nu poate fi zidită mai târziu decât pe la
sfârşitul secolului al XlV-lea se vede foarte lămurit din celea ce ni le spune
cronicaml Gr. Ureche despre domnia lui Alexandru cel Bun, şi anume că acest
domn întâia dată au trimis la patriarhia de la răsărit, de au luat blagoslovenie, şi
au făcut Mitropolit, şi i-au dat scaun o sfântă mănăstire, să fie M itropolie,
lângă curtea domnească, dându-i multe sate, şi ocini, să fie de posluşanie
sfintei Mitropolii18.

Iar ce se atinge de curtea dom nească din acest citat, tot Gr. Ureche,
vorbind despre Ştefan cel Mare, scrie următoarele:
Şi dacă s-au aşezat la scaunul său, la Suceava, în lauda lui Dumnezeu
au început a zidi o înfrumuseţată mănăstire, Sfântul Dimitrie, ce este înaintea
cu rţii d o m n e ş ti19.

Tot în această parte a oraşului, unde ne spune Gr. Ureche că se afla
curtea dom nească pe timpul lui Ştefan cel Mare, se afla ea şi mai pe urmă,
după cum se vede dintr-un uric de la Grigore Ioan Ghica Voevod din anul 1761,
Iulie 2f°, şi tot acolo, adică în faţa despre amiaz a bisericii Sf. Dimitrie, cred că
se va fi aflat ea şi pe timpul lui Alexandru cel Bun.
Deci, dacă sub curtea dom nească de pe timpul lui Alexandru cel Bun
nu e de-a se-nţelege cetatea sau castelul, ale cărui ruine se văd şi azi, atunci
de bună samă că sub acea curte e de-a se-nţelege cea de lângă Sf. Dimitrie.
Dintre toate bisericile Sucevei însă, biserica de la Mirăuţ e cea mai
aproape de cetate. Dar nici de curtea domnească, care se afla, după spusa lui
Gr. Ureche, pe timpul lui Ştefan cel Mare în apropierea bisericii Sf. Dimitrie,
încă nu e tocmai departe. Din contră, am putea zice că e mai tot atâta de
departe de curtea domnească de pe timpul lui Ştefan cel Mare, ca şi de cetate,
aflându-se aşa zicând la mijlocul acestora21.
Deci din toate celea ce s-au înşirat până aici rezultă că sub sfânta
mănăstire, care a dat-o Alexandru cel Bun ca să-l fie scaun Mitropolitului ce
l-a făcut el cu binecuvântarea patriarhiei de la răsărit, e de-a se-nţelege numai
biserica de la Mirăuţ, şi asta cu atâta mai mult cu cât că Gr. Ureche vorbeşte
despre dânsa aşa, ca şi cum la anul 1401 ar fi fost gata de mai nainte,
nicidecum însă ca şi când ar fi fost zidit-o Alexandri/2.
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Şi cum că în realitate numai această biserică şi nu alta a putut să fie,
rezultă încă şi de acolo, pentru că numai biserica aceasta atât în gura poporului
cât şi în actele, câte s-au păstrat din secolul al XVIII-iea şi până în ziua de
astăzi s-a numit constant Mitropolia veche cu hramul Sf. George?3 în
opoziţiune cu Mitropolia nouă, asemenea cu hramul Sf. George, care s-a
înfiinţat mai pe urmă şi despre care vom vorbi ceva mai pe larg mai la vale.
Şi cum că hramul acestei biserici a fost întru adevăr Sf. George, o
poate mărturisi orişicare român mai în vârstă din Suceava, ce şti ceti, pentru că
până nemijlocit înainte de restaurarea ei actuală s-a putut încă hăt binişor
vedea chipul Sf. M.M. George zugrăvit în fresca de-asupra uşii de la intrarea
de-afară, având de-asupra capului următoarea inscripţiune cu litere cirilice: Arh.
Gpni sto Gheorghie [conducătorul oştilor Domnului, Sf. Gheorghe, n .n .f4.
Cu mult mai bine conservat însă era atât chipul Sf. George cât şi
inscripţiunea de-asupra capului său între anii 1863-1870, pe când mă aflam eu
ca elev al gimnaziului din Suceava, şi pe când, ca băiat, jucându-mă cu alţi
băieţi de sama mea împrejurul acestei biserici, având nu odată ocaziune a-l
privi mai de aproape.
Alexandru cel Bun, fiind, după cum spune Gr. Ureche, mai întreg şi mai
cu minte decât cei trecuţi înaintea domniei lui, şi multe râvnind şi nevoind spre
cele de folos sufletului său25, nu se muiţămi numai cu atâta că a făcut pe losif
mitropolit peste Moldova şi i-a dat biserica de la Mirăuţ ca să-i fie scaun, ci el
aduse încă în anul al doilea al domniei sale, adică în 1402, cu multă cheltuială
şi cu mare pompă şi moaştele Sf. Ioan cel Nou din Cetatea Aibă26, unde
pusese Mitropolitul loslf mai nainte de-aceasta episcop?7, şi le puse cu mare
cinste în sânta mitropolie, în luminata sa cetate Suceava, unde era scaunul
domniei sale?8.
Aice, în această mitropolie stătură apoi moaştele Sf. Ioan prin un timp
de 187 de ani, adică până la anul 1589. In acest an însă Petru V Şchiopul le
strămută în Noua Mitropolie, unde se află şi astăzi29.
în fine merită a fi amintit şi aceea că fiind biserica de la Mirăuţ, adică
mitropolia de pe timpul lui Alexandru cel Bun, despărţită de cetate prin părâul
Câcălna, care, venind despre Arenl, şi trecând pe lângă dealul Tătăraş, se
revarsă în Suceava, şi neputând din cauza aceasta nime trece când ar fi voit şi
cum ar fi voit de la biserică la cetate şi de la cetate la biserică, amândouă, după
cum spune tradiţiunea, au fost îmbinate prin un pod umblător, care, după unii,
era făcut din piele de bivol, după alţii din gumă30 şi iarăşi după alţii din
dubasurl, adică din vase plutitoare3'.
Pe acest pod treceau apoi în zilele de duminică şi sărbătoare atât
Domnii şi Doamnele cât şi curtenii, când petreceau în cetate şi când voiau să
meargă la Mitropolie ca să se închine sau când era vreo solemnitate
oareşicare32.
Şi cum că întru adevăr a trebuit să existe un astfel de pod umblător se
poate deduce şi din acea împrejurare că, săpându-se în timpul din urmă la
cetate, s-a descoperit o poartă, care se afla drept în faţa bisericii de la Mirăuţ.
Şi-apoi, după cum ni-i cunoscut din istorie, mai toate cetăţile din evul mediu

aveau asemenea poduri, care duceau, ca şi la cetatea din Suceava, peste
şanţurile ce le încunjurau.
Dacă însă podul a fost din piele, de gumă sau dubasuri, e cu totul altă
întrebare.
După o altă tradiţiune, biserica de la Mirăuţ să fi fost îmbinată cu
cetatea încă şi prin un tunel33.
Tot în această biserică zice că se miruiau şi Domnii, urmaşii lui
Alexandru cel Bun34.
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4. Noua Mitropolie
Deşi erau deja în Suceava mai multe biserici, totuşi Bogdan III, fiul lui
Ştefan cel Mare, care a domnit de la 1504-1517, începu în anul 1514 a zidi o
nouă biserică. Cruda şi ne-ndurata moarte însă îi curmă firul vieţii înainte de-a o
fi adus la îndeplinire. Biserica începută de dânsul, ajunse numai până la fereşti,
iară de la fereşti în sus o zidi mai departe şi o sfârşi în anul 1522, Noemvre 6,
fiul său Ştefăniţă Vodă, care a domnit de la 1517-152735.
Această nouă biserică, care există şi astăzi şi care se află în partea
despre amiaz a oraşului Suceava, deveni apoi, nemijlocit după sfinţirea sa,
adică în anul 1522, Mitropolie în locul celei de la Mirăuţ36.
Cauza zidirii acestei din urmă biserici a fost, după tradiţiune, fuga Sf.
Ioan cel Nou de la biserica din Mirăuţ şi ascunderea sa în nişte boji tocmai pe
locul acela unde se află ea acuma37.
Unii însă sunt cu totul de altă părere şi anume că biserica de la Mirăuţ,
înainte de aceasta, adică cam pe la anul 1513, prin o întâmplare necunoscută
ar fi fost devastată, şi din cauza aceasta Bogdan a început apoi a zidi biserica
din urmă, al cărei hram e asemenea Sf. George, ca şi al celei de la Mirăuţ, şi-n
care se strămută după aceea şi mitropolia38.
Cu mult mai aproape de adevăr însă mi se pare a fi următoarea
întâmplare.
Bogdan, nemijlocit după suirea sa pe tronul Moldovei, voind a sencuscri cu Alexandru, regele Poloniei, ceru pe sora acestuia Ellsabeta de
soţie. Şi, spre a dobândi mai lesne mâna principesei, îi dărui cetăţile Tlsmlnlcla
şi Ceslblblclul din Pocuţia, care i le luase în anul 1504 tatăl său Ştefan,
sperând că mai pe urmă va lua întreaga Pocuţie înapoi ca zestre a Eiisabetei.
Muma fetei însă se opuse, fiindcă Bogdan era ortodox, şi din cauza aceasta
regele îi dete în privinţa căsătoriei un răspuns nehotărât.
Murind regina mumă şi Bogdan, văzând că cu dânsa dispăruse şi
piedica ce se opunea însoţirii sale, trimise a doua oară să peţească pe
Eiisabeta.
De astă dată însă se opuse fata, poate că nu atâta pentru că Bogdan
era ortodox, ci mai mult din cauză că era încrucişat39.
Bogdan, înfuriat pentru acest refuz şi totodată pentru că, în speranţa
căsătoriei proiectate, el dăruise cetăţile mai sus amintite polonilor, intră în anul
1509, Iunie 29, cu armată în Polonia, devăstă Pocuţia şi ajunse până dinaintea
Liovuiui pe care-l asedie40.
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Tot atunci luă el, după cum spune Gr. Ureche, şi clopotul cel mare de la
Bohotin, şi-l puse la Mitropolia din Suceava4'.
N-apucă însă bine Bogdna a ieşi din Polonia şi iată că polonii, la rândul
lor, năvălesc cu mare furie în Moldova, pustiesc toată ţara prin foc şi omor, şi
reduc în cenuşă oraşele Cernăuţi, Botoşani, Ştefăneşti, Hotin şi altele din
Moldova, unde se-ntinseră prădăciunile lor. Aproape numai Suceava, unde
asemenea ajunseră, rămase neatinsă, neputând-o lua din cauză că le lipsea
artileria de asediu42.
Dar, deşi n-au putut ei strica nemică cetăţii, fiindcă aceasta era foarte
bine întărită, nu cred că nu vor fi cercat să ieie clopotul de la Bohotin, care,
după cum am văzut mai sus, Bogdan îl pusese la Mitropolie. Din contră, e mai
mult decât probabil, că ei vor fi făcut-o aceasta. Şi atunci, nu rămâne nici o
îndoială, că vor fi devăstat şi Mitropolia.
Şi tot la aceasta ocaziune a putut să fugă şi Sf. Ioan, adică să fie scos
de către românii suceveni din biserica mitropolitană şi-ndosit în nişte mărăcini
sau boji, unde se afla biserica începută de Bogdan şi sfârşită de fiul său
Ştefăniţă, anume ca nu-l ieie şi pe dânsul polonii, după cum ei au luat alte
lucruri precum şi o mulţime de robi astfel că, neputându-i pe toţi duce în ţara lor
pe mulţi dintre dânşii îi uciseră şi tăiară pe drum43.
Şi-acuma, văzând Bogdan pe de-o parte că biserica mitropolitană, unde
se aflau moaştele Sf. Ioan, e devastată, iară pe de altă parte că e şi prea mică
în comparare cu mulţimea poporului ce peregrinează la moaştele Sântului,
foarte lesne a putut să-şi propuie a zidi o nouă biserică cu mult mai. spaţioasă,
pe locul acela, unde se zice că s-a ascuns sântul.
însă dacă el a început a zidi biserica nouă din această cauză, on din
alta, şi din care anume, nu se ştie. Atâta se ştie numai că biserica din urmă
devenind mitropolie, a început a se numi Mitropolia nouă sau simplu
Mitropolie, iară cea de la Mirăuţ constant Mitropolia veche44, şi tot aşa s-au
numit aceste două biserici până în anul 1564, când Alexandru Lăpuşnean
strămută scaunul domnesc de la Suceava la laşi, unde s-a strămutat mai pe
urmă şi Mitropolia45. Ba, după cum ne vom încredinţa în unul din paragrafele
următoare, tot aşa s-au numit ele şi mai târziu şi anume până după trecerea
Bucovinei la Austria.

Biserica de la Mirăuţ, după cum prea bine-i este cunoscut fiecăruia,
care a văzut-o înainte de restaurarea ei actuală, nicicând n-a fost ruinată cu
desăvârşire aşa, ca să nu se mai poată restaura şi iiturgisi întrânsa46.
Polonii dacă întru adevăr vor fi fost ei aceia, care în anul 1509 se vor fi
atins de dânsa, vor fi ruinat cel mult clopotniţa ei, în care se aflau clopotele, ca
să ieie dintrânsa clopotul de la Bohotin şi să-l ducă înapoi de unde a fost luat de
Bogdan. încolo însă ea a rămas întreagă precum a fost de la început.
Prin urmare noi suntem de părere că biserica de la Mirăuţ, chiar şi-n
cazul acela când polonii sau alţi inimici ar fi devastat-o înainte de începerea
zidirii Mitropoliei noi, n-a fost nemijlocit după aceasta părăsită, ci din contră că
ea a trebuit să fie chiar în acelaşi an reparată, şi s-a ţinut servitul dumnezeiesc
întrânsa încă lung timp şi după înfiinţarea mitropoliei din urmă.
lată şi motivele noastre în privinţa aceasta!
în zidul dintre locuinţa actuală a superiorului şi dintre chiliile călugărilor
de la noua mitropolie se află o piatră patruunghiulară cu următoarea inscripţiune
în limba slavonă. Româneşte: Acest pridvor l-a făcut Teofan Mitropolitul originar

5. Pridvorul
Admiţând că polonii au fost aceia, care au devastat biserica de la
Mirăuţ, după cum ar rezulta din cele expuse în paragraful premergător, sau de
către alţi inimici, după cum presupun unii, şi din cauza aceasta a început
Bogdan Vodă a zidi în anul 1514 noua mitropolie, atunci care biserică din
Suceava să fi fost oare catedrală şi unde vor fi petrecut moaştele Sf. Ioan
decursul celor 19, respectiv 13 ani, până la deplina zidire şi sfinţire a noii
mitropolii?
lată o întrebare, la care trebuie să răspundem!
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de la mănăstirea Răcica, întru cinstea marelui martir Ioan cel Nou, în zilele
cuviosului Domnului nostru Petru Voevod, în anul 7087 (1579).

Episcopul Melchisedec, care a vizitat în vara anului 1884 vreo câteva
mănăstiri şi biserici antice din Bucovina, fiind un timp foarte scurt şi-n Suceava
şi dând în pridvorul mitropoliei, în care se află în timpul de faţă moaştele Sf.
Ioan, peste piatra pe care se află inscripţiunea de mai sus, a cugetat, că
pridvorul, despre care e vorba în această inscripţiune, ar fi adaus mai pe urmă
la biserica zidită de Ştefăniţă Vodă47. Se vede însă că înaltul prelat, în scurtul
timp, cât a petrecut la această mitropolie, n-a băgat de samă, că pridvorul de la
această biserică nu e adaus mai pe urmă, ci zidit din capul locului dimpreună cu
celelate părţi ale bisericii.
Dacă Ilustrul Prelat şi istoric n-ar fi fost împiedicat la intrarea sa în
biserică de o adăugitură mică, rădicată in anul 1837 dinaintea uşii principale în
formă de capelă pe spesele mitropolitului Moldovei Venlamln4 , anume ca să
nu bată vântul despre miazănoapte înăuntrul bisericii, mai departe, dacă ar fi
observat că deasupra uşii de la intrare se află o altă inscripţiune de cuprins cu
mult mai mare, din care se vede cine a zidit biserica aceasta49, atunci de bună
samă că ar fi fost cu totul de altă părere. Aşa însă, văzând şi decopiind numai
inscripţiunea aceasta, a cugetat că, dacă se află ea în pridvorul bisericii
mitropolitane, în care a aflat-o el şi fiindcă şi moaştele Sf. Ioan se află tot în
această biserică, mitropolitul Teofan ar fi adaus în urmă pridvorul la biserica
zidită de Ştefăniţă Vodă50.
însă fiindcă pridvorul acestei biserici, după cum am arătat, e zidit
deodată cu biserica, iar cel de la Mitropolia veche sau de la Mirăuţ adaus sau
cel puţin înoit mai pe urmă, e mai mult decât probabil că piatra cu inscripţiunea
din cestiune e adusă cu mult mai târziu şi anume după ce a fost părăsită
biserica Mirăuţului şi a început a se ruina, şi s-a pus în pridvorul bisericii noii
mitropolii.
Şi cum că întru adevăr piatra aceasta este importată ne putem
convinge şi din acea împrejurare, că ea n-a fost zidită deasupra uşii cum se
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intră în pridvor, sau în alt loc din păreţii acestuia, după cum era datină de-a se
face cu asemenea pietre, ci aşezată în rând cu pardoseala pridvorului, ca şi
când ar fi o piatră mormentală, iar în anul 1895, în urma stăruinţei mele, luată
din pridvor şi pusă în zidul amintit mai sus anume ca să nu fie şi mai departe
călcată de oameni şi ştearsă inscripţiunea de pe dânsa.
Şi să nu ne mirăm de-aceasta, pentru că pe lângă dânsa s-a mai
importat la această nouă mitropolie încă şi un sfeşnic de alamă, care s-a aflat
într-o pivniţă sau tunel din apropierea vechii mitropolii de la Mirăuţ51, apoi şi un
clopot, care a fost vărsat din ordinul lui Ştefan cel Mare, şi care de bună samă
că dintru început va fi fost pus, dacă nu la vechea mitropolie, apoi de bună
samă la altă oareşicare biserică din Suceava52.
Pe păretele de către amiaz de la biserica începută de Bogdan şi
sfârşită de Ştefăniţă Vodă, şi anume în dosul baldahinului, sub care se află
actualminte moaştele Sf. Ioan, este o inscripţiune în limba slavonă de pe timpul
lui Petru V Şchiopul, care, în traducere românească, sună precum urmează:

amintit el că a acoperit biserica, a făcut clopotniţa şi a adus pe Sf. Ioan întrânsa.
Iară el n-o face aceasta. O dovadă şi mai mult că pridvorul din inscripţiunea de
piatră, menţionată mai sus, mitropolitul Teofan nu l-a făcut la mitropolia cea
nouă, ci la cea veche, adică la cea de la Mirăuţ.
Din toate cele expuse până aici rezultă deci că până în anul 1589
biserica de la Mirăuţ n-a fost încă părăsită, ci că până atunci s-a liturgisit încă
întrânsa.

7082 (1574) Iulie 24 s-a rădicat la domnie Ioan Petru Voevoti, în anul
7097 (1589) Iunie 24 acoperibiserica mitropoliei şi a făcut clopotniţa, şi a adus
pe Sf. Ioan în M itropolie. în anul 7092 (1584) Iulie 31, s-a născut Ştefan
Voevod, fiul lui Petru Voevod. Şi iarăşi în anul 7098 (1590) Februar 2, cu
ajutorul lui Dumnezeu i-au adus lui schiptru de la împăratul turcesc, şi s-a uns la
domnie cu mâna preasfinţitului părintelui nostru Chir Georgie Movilovici
Mitropolitul a toată ţara Moldovei55.

Episcopul Melchisedec, care a reprodus această inscripţiune, face
următoarea observare:
Se-nţelege, că în timpul reparaţiunii bisericii mitropolitane, moaştele Sf.
Ioan au fos strămutate în altă biserică, de unde apoi, la finele reparaţiunii, iarăşi
s-au adus la mitropolie54.

Noi credem că dacă moaştele Sântului ar fi fost mai nainte aşezate în
această biserică, şi ar fi fost strămutate numai în timpul reparaţiunii sale în altă
biserică, atunci Petru Voevod de bună samă că n*ar mai fi amintit nemică în
inscripţiunea sa despre această aducere pentru că ea nu era de asemenea
importanţă.
Din contră, strămutându-se din vechea mitropolie, unde au petrecut în
decurs de 187 ani, el trebuia să facă această, ca să se ştie cine şi când le-a
strămutat.
Mai departe e de observat şi aceea că biserica noii mitropolii, împreună
cu pridvorul său, e zugrăvită în frescă atât pe dinuntru cât şi pe dinafară.
Deci dacă pridvorul de lângă dânsa ar fi adaus mai pe urmă de
mitropolitul Teofan, atunci el ar fi rămas sau nezugrăvit sau, zugrăvindu-se, s-ar
cunoaşte măcar întrucâtva că s-a zugrăvit mai pe urmă.
Zugrăveala însă şi mai ales cea dinafară de pe păretele de către amiazi
ne-arată foarte clar că pridvorul ei a fost în acelaşi timp zugrăvit când s-au
zugrăvit şi celelalte părţi ale bisericii.
Iar dacă biserica aceasta dimpreună cu pridvorul ei ar fi fost mai pe
urmă zugrăvită şi anume de către Petru V Şchiopul, atunci de bună samă că
Petru ar fi amintit-o aceasta în inscripţiunea sa reprodusă mai sus, după cum a
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6. Părăsirea
Strămutându-se în anul 1564 scaunul domnesc din Suceava la laşi,
trebuie să admitem că odată domnul Alexandru Lăpuşneanul, strămutătoriul
scaunului, şi odată curtenii săi, se vor mai fi strămutat într-acolo încă şi
amploiaţi şi comercianţi, precum şi alţi orăşeni mai însemnaţi.
Prin strămutarea aceasta însă laşiul a început pe-ncetul a creşte şi a
prospera în privinţa materială, iar Suceava a descreşte şi a da în toată privinţa
cu paşi repezi înapoi.
Afară de aceasta Suceava, chiar şi după strămutarea scaunului
domnesc la laşi, n-a fost deloc cruţată, ci ea fu nu odată şi nu de către un
duşman al Moldovei şi mai departe bântuită ca şi mai nainte.
Din cauza aceasta apoi nu unul dintre locuitorii săi, vrând-nevrând, fu
necesitat să ieie ceea ce apucă mai degrabă cu sine şi să se ducă unde credea
el că va ieşi mai bine la capăt.
Dovadă despre aceasta avem, pe lângă celea ce ni le istoriseşte
Gr.Ureche despre domnia lui Alexandru Lăpuşneanul şi a urmaşilor săi, încă şio scrisoare de la Eremie Movilă Voevod din anul 1596, Genar 22, care ne
spune, între altele, şi cum un armean din Liov, anume Bogdan Donovacovici,
venind înaintea acestui domn, i s-a jeluit zicând: când au fost în zilele lui Ioan

D espot Voevod pentru mare răzmiriţi şi turburare şi neîmpăciune şi adesi
schimbări a domniilor moldovineşti ce au fost atunce în pământul Moldovii,
fiindcă despre o parte era Alexandru Voevod cu turcii şi cu tătarii, iar despre
altă parte se rădicase Dumitraşco Vlşneveschli55 şi cu cazacii, iară despre a
treia parte era Tomşa cu pământul Moldovii, iară despre a patra parte era Ioan
D espod Voiavod cu ungurii şi cu nemţii în cetate Sucevii cu şedere, atunce
tatăl lui Drăgan Donovac lăcuitori din Suceavă văzând aşa neîmpăciuire şi
turburare şi amestecătură care era atunce în pământul Moldovii s-au rădicat cu
toată averea sa, şi au ieşit din pământul Moldovii în pământul ţării Leşeşti, şi sau aşezat în târgul şi cetate Liovului. . . 56.
Şi precum a făcut armeanul Drăgan Donovac, tatăl lui Bogdan, aşa
credem că vor fi făcut şi mulţi alţi suceveni şi anume nu numai străini de
naţionalitate şi confesiune, ca acesta, ci şi români ortodocşi.
în astfel de împrejurări turburate şi neîmpăciuitoare, fireşte că Suceava
nu putea nicidecum să prospereze şi să înflorească. Din contră ea a trebuit să
deie îndărăpt aşa, că acuma pe timpul lui Dimitrie Cantemir, care a domnit de
la anul 1710-1711, ea zăcea mai toată în ruine.57
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Iar după ce întreg oraşul decade, nu rămâne nici o îndoială că şi cele
mai multe biserici dintrînsul asemenea au început a fi neglijate, părăsite şi să
se ruineze din cauză că, nemaifiind destui credincioşi, ca mai nainte, nu avea
cine să se intereseze şi să le ţie în stare bună.
De aici vine apoi că din cele patruzeci de biserici de piatră şi mal
multe de lemn, câte ne spune Dim. Cantemir că număra Suceava pe timpul
său,58 în intervalul de 67 de ani, adică până în anul 1775 când Bucovina a
trecut la Austria, nu mai rămăsese decât 21 şi anume 14 româneşti, 5
armeneşti şi 2 ungureşti sau săseşti, şi acestea toate de piatră, pe când toate
celelalte se nimiciră cu desăvârşire.
Cele româneşti, ce mai rămăsese, erau:
Adormirea Maicii Domnului,
Vovedenia, numită altmintrelea şi Biserica Albă,
Sân-Toader,
Arhanghelii Mihail şi Gavril,
învierea Domnului,
Mitropolia Sf. George,
Sf. Paraschivă, numită şi Sf. Vineri,
Sf. ioan,
Sf. Ioan Botezătorul,
Sf. Dimitrie,
înălţarea Maicii Domnului sau Biserica de ia Iţcani,
Barnovschi, şi Sf. Niculai.59
Cele armeneşti erau:
Mănăstirea Haci-gadar numită în timpul de faţă de către români şi
Mitocul armenesc,
Sf. Cruce,
Sf. Auxentie,
Sf. Simion, şi
Sf. Treime.
Iar cele două ungureşti sau săseşti nici nu se ştie cum se numeau.61
Dar nici aceste 21 de biserici nu erau toate în stare de-a se putea
liturgisi în ele, ci numai 5 româneşti şi anume:
Mitropolia Sf. George
Sf. Ioan Botezătorul
Sf. m. m. Dimitrie
înălţarea Maicii Domnului şi
Sf. Niculai, şi
4 armeneşti, anume:
Haci-gadarul, Sf. Auxentie, şi
Sf. Cruce, Sf. Simion,
iară celelalte erau mai muit sau mai puţin ruinate astfel că, afară de învierea
Domnului, care, după trecerea Bucovinei la Austria, restaurându-se, deveni
proprietatea rutenilor gr. cat. şi de Mitropolia Veche sau Biserica de la Mirăuţ,
care s-a restaurat abia acuma, mai pe urmă şi acelea se nimiciră cu
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desăvârşire aşa că în timpul de faţă numai oarecare orăşan, şi acela bătrân, îţi
mai poate arăta locul sau spune unde au fost zidite.
Ce se atinge în special de Mitropolia veche sau Biserica de la Mirăuţ,
credem că aceasta a început a se da uitării mai cu samă din anul 1589, când
Petru V Şchiopul strămută moaştele Sf. Ioan dintrânsa în noua Mitropolie. Iară
ruinarea şi părăsirea ei definitivă samănă că s-a întâmplat abia după anul 1700.
Şi asta o deducem de acolo că în anul 1700, după cum se poate vedea dintr-o
inscripţiune de pe o piatră mormântală, care s-a aflat în partea despre miezul
nopţii a bisericii şi anume în grădina dlui Taniac, medic veterinar, se mai
îngropară încă morţi în ţintirimul de lângă biserică.
lată şi inscripţiunea. Româneşte: Acest mormânt l-a făcut...Mihail Fira şi

a răposat... i s-au săvârşit în anul 1209 (-1700) luna octobre.
7. Numirea
Până în anul 1522 biserica de la Mirăuţ s-a numit simplu m itropolie
pentru că până în acest an numai ea singură a fost catedrala Mitropoliţilor din
Moldova. De la anul 1522 înainte însă a început a se numi M itropolie veche
spre deosebire de M itropolia nouă înfiinţată de Bogdan Vodă, şi tot aşa s-a
numit ea lung timp încă nu numai după strămutarea scaunului domnesc şi cel al
Mitropoliţilor de la Suceava la laşi, ci chiar şi după trecerea Bucovinei la
Austria.
De la un timp însă, şi anume după ce catedrala din laşi a Mitropoliţilor a
început acuma a se numi M itropolia nouă iar cea înfiinţată de Bogdan
M itropolia veche, şi mai ales începând cam de pe la anul 1784 şi 1785 înainte,
numirea de M itropolie veche a bisericii de la Mirăuţ a început pe-ncetul a se
da uitării şi a se înlocui cu cea de Biserica de la Mirăuţ şi simplu Mirăuţi, iară
cea înfiinţată de Bogdan, deoarece şi aceasta nu mai era nouă, M itropolia
cutului sau M itropolia din Cut.63
Şi fiindcă în timpul de faţă Mitropolia primă se cunoaşte mai numai sub
numirea de Biserica de la Mirăuţ sau simplu Mirăuţ, de-aceea mulţi inşi,
crezând că biserica aceasta tot aşa s-ar fi numit din capul locului, se-ntreabă:
de unde i se deduce numirea aceasta? şi unii şi-o explică într-un fel iar alţii în
alt fel.
Aşa Is. Onciul scrie: Precum nu se ştie anumit anul zidirii bisericii

acesteia, aşa nu se ştie nici de unde-şi deduce numele. Se susţine de unii,
după cum am auzit însumi, cum că s-ar fi numit biserica Mirăuţilor pentru
aceea, pentru că în ea se mlruiau Domnii. Dară dacă s-au şi miruit Domnii
aice, ceea ce nu se poate cu temei trage la îndoială, căci a fost biserică
mitropolitană, totuşi cu greu îşi va fi luat biserica numele de la această
împrejurare. După limba bisericească de pe atunci ar fi trebuit să-i zică biserica
"pomăzuirir sau a “pomazaniei", care cuvinte chiar în ziua de astăzi mai sunt
păstrate în cărţile noastre mai vechi bisericeşti. Şi de ce tocmai s-ar fi numit
biserica "Mirăuţilor”, iară nu a "mlruiril"? Cu mult mai probabil mi se pare deci,
că numele se derivă de la o familie "Mirăuţ“ sau "Mirăuţă", care va fi fost
aşezată în partea aceea în jurul bisericii, cu atât mai vârtos, cu cât partea aceea
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a oraşului a purtat numele "Mahalaua Mlrăuţllor", şi se zice şi acum Mirăuţ, de
altă parte iarăşi, că numele acesta de familie se întâmpină la noi în mai multe
locuri la ţară.
Iar V.l. Palade scrie: Biserica Mlrăuţll, numită astfel de la suburbia în
care vine, şi care poate că ea singură şi-a luat numirea de la o familie mai
însemnată sau mai numeroasă, care impopula această suburbie din început.
Familia Mirăuţi este comună între locuitorii noştrii săteni, mai cu samă în partea
muntoasă a Moldovei. Mi s-a întâmplat la seminarul din Socola să am chiar un
elev cu această familie.65
Din aceste două păreri însă, numai cea de pe urmă e cea adevărată. Şi
iată de ce!
între casele introduse în protocolul de delimitare, care s-a compus în
anul 1785 asupra unei părţi de case şi locuri din Suceava, figurează sub no.347
şi casa unui român anume Andrei a Sandi, care a căpătat-o ca zestre de la
socrul său Vasill Mereutza.66
Iar sub no.458 din acelaşi protocol stă scris că Maria Voiţoi avea o
pivniţă veche, care a moştenit-o de la părinţii săi, şi pe care aceştia, la rândul
lor, au căpătat-o în dar de la Ilie, fiul Iul Mereutza, şi au stăpânit-o peste 60 de
ani.67
Deoarece atât casa, care a căpătat-o Andrei a Sandi ca zestre de la
socru său Vasill Mereutza, cât şi pivniţa Măriei Voiţoi, care mai. nainte a fost
proprietatea lui Ilie, fiul lui Mereutza, se aflau, după cum arată protocolul în
care s-au introdus, în partea aceea a oraşului unde se află şi biserica de la
Mirăuţ, şi deoarece familia Mereutza sau Mnereutz68, locuia deja în anul 1661
în această parte, de-aceea şi partea sau suburbiul acesta al oraşului, s-a numit
mai pe urmă Mirăuţi, iară după numele suburbiei s-a numit, mai târziu, şi prima
mitropolie din Suceava.
Prin urmare numirea Mirăuţ a acestei biserici, care o întâmpinăm
pentru prima oară abia într-un Vechlllc din anul 1825, Mai 4/16, nu are nemică
a face cu m iruirea, ci ea vine de-a dreptul de la numele de familie Mereuţă sau
Mnereuţ, de unde se deduce şi numele suburbiei în care se află ea.
8. Intabularea
Trecând în anul 1775 Bucovina la Austria, s-a constituit nu mult după
aceasta o comisiune de delimitare pentru alcătuirea tabulei asupra tuturor
moşiilor mănăstireşti şi boiereşti.
Comisiunea aceasta sfârşindu-şi activitatea sa în oraşul Şiret, a trecut
în anul 1781 la Suceava. Aici ea a cercat, între multe altele, să afle şi aceea:
cine e proprietarul bisericii ruinate de la Mirăuţ precum şi al locului pe care
se află această biserică.
Biserica însă fiind de mai mult timp părăsită, nime nu s-a răspuns ca
proprietar; nici măcar episcopul cu consistoriul, sau cei 23 de arhimandriţi şi
egumeni ai mănăstirilor, n-au reclamat-o ca avere a bisericii sau a confesiunii
noastre ort.or. Şi nereclamând-o aceştia, cu atâta mai puţin s-a putut aştepta
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aceasta, pe lângă starea culturală de pe atunci, de la târgoveţii din Suceava,
care cu drept ar fi putut-o pretinde ca avere a confesionalilor ort.or. din loc.
în astfel de împrejurări era deci lucru firesc ca comisiunea de delimitare
s-o considere ca fostă proprietate domnească.
Toate proprietăţile domneşti de odinioară însă, după încorporarea
Bucovinei la Austria, au devenit avere camerală.
Aceasta s-a întâmplat deci şi cu biserica de la M irăuţ precum şi cu o
altă biserică anume Adorm irea Maicii Domnului, care era situată, după cum
se spune în scrisorile respective, mai aproape de centrul oraşului69, şi anume
cam la vreo 4-500 de metri spre nord-vest de mitropolia înfiinţată de Bogdan
Vodă, sau mai bine zis în grădina actuală a fraţilor Mătăsari, nepoţii după
mamă ai lui Fatachi Sîrghi , şi care, ca şi biserica de la Mirăuţ, era de mult
părăsită.
Biserica de la Mirăuţ deci dimpreună cu locul său de 840° s-a delim itat,
înscris şi întabulat ca avere a erariului ’ .
Sub gospodăria "gospodarilor" fanarioţi, precum şi a unora dintre
moldoveni, şi prin câte şi mai multe împrejurări nefericite, Moldova decăzuse
cumplit în toate. Boierii Moldovei, cu puţine abateri, de la un timp înainte dacă
nu trecură cu totul în castrele apăsătorilor, ei totuşi se acomodară limbii,
datinelor şi, ca măsura durerilor să fie deplină, şi finii stăpânilor săi. Poporul,
devenit prada nesaţiului şi arbitriului, trecu cu mulţimea Nistrul, împoporând
părţile învecinate ale ţării leşeşti, unde, afară de vreo câteva sate din Podolla
cea devenită rusească, îşi pierdu naţionalitatea şi legea. Ţara Moldovei deveni
foarte săracă de oameni şi aşa şi partea ei nordică, ţara de sus, numită acuma
Bucovina.

Trecând deci această parte de ţară la împărăţia Austriei, în tot întinsul
ei, cu pământeni şi cu străini cu totul, se aflau 75.000 de locuitori.
Guvernul împărătesc, voind a rădica ţara, trebui să caute mai întâi ca so împoporeze. Deci, afară de alte măsuri luate mai pe urmă pentru înmulţirea şi
stabilizarea satelor, guvernul împărătesc a căutat ca să se întemeieze şi să se
rădice cât se poate oraşele. Aşa în Cernăuţi dete din locurile târgului fără plată
de zidit case fiecăruia, orideunde ar fi venit, numai dacă întru adevăr era în
stare să se întrebuinţeze locul spre scopul pentru care îl căpătase. Afară deaceasta noii veniţi îşi luau materialul trebuincios, după cum spun bătrânii, din
ruinile de pe Ţeţln sau Ţeţina, şi aşa o parte bună din Cernăuţul mai vechi fu
zidit din pietrele acestei vechi cetăţi.
Pe la anii 30-40 ai secolului trecut insă guvernul opri de a se mai atinge
cineva de aceste rămăşiţe, şi aşa cel puţin vreo două frânturi de zid s-au păstrat
până acuma.
De s-au dat şi-n Suceava locuri fără plată de zidit, nu ni-i cunoscut,
dară cât despre material, prin un decret aulic72 s-a dat voie fiecăruia, care ar fi
voit să-şi zidească casă, să ieie din oricare ruină, din câte se află în Suceava, şi
anume dintr-acelea, care, nefiind reclamate de nimene ca proprietate, fuseseră
intabulate ca avere a erariului. Iar ca astfel de ruine au fost considerate
Biserica Mlrăuţilor, Biserica Adormirii şi Cetatea. Şi precum la Ţeţin, aşa şi
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la Suceava, guvernul împărătesc opri înainte de vreo 50-60 de ani luarea şi
cărarea pietrelor din zidurile Cetăţii.
Dintre cele două biserici veni mai întâi la rând Biserica Adormirii. Dară
şi în privinţa bisericii de la Mirăuţi îmbla vorba, că măestrui de poştă Schuller
ar fi cercat ca să capete voie a o strica73.
9. Jaloba târgoveţilor

Un chirurg de district anume Tiberius Gutter74, voind în primăvara
anului 1792 să-şi zidească în Suceava o casă, ceru şi, în înţelesul decretului
sus amintit, căpătă de la comisarul districtului din loc Georglewltsch
încuviinţare de-aşi lua materialul cât i-ar fi de trebuinţă din biserica ruinată a
Adormirii.

N-a apucat însă bine numitul chirurg a sparge zidul şi târgoveţii
Sucevei, care, în simplitatea lor, se vede că nu ştiau nemică nici despre
declararea şi întabularea celor două biserici ca proprietate eparhială şi nici
despre decretul aulic în privinţa întrebuinţării materialului din bisericile
neîntrebuinţate sau ruinate, cuprinşi de-o amărăciune de almintrelea
explicabilă, începură abia acuma a se mişca, - adică: mintea moldoveanului cea
din urmă.
Ceea ce la timpul său de către cei competenţi s-ar fi putut câştiga sigur
şi uşor pe cale legală, ei acum, căutând să o câştige în modul lor, nu numai că
făcură supărări diregătoriilor împărăteşti, ci se supuseră şi ei înşişi la urmări
neplăcute şi umilitoare.
Cu toate acestea însă dacă nu alta apoi ei dădură cel puţin impulsul ca
mai târziu să se afle cineva, care să scape măcar una, şi anume cea mai
preţioasă dintre aceste două biserici, de totala ei ştergere de pe faţa
pământului. O biserică, care, după cum se va vedea mai jos, în timpul din urmă
s-a recunoscut de cea mai de frunte zidire monumentală la noi în ţară. Aşa bieţii
târgoveţi simpli arătară mai multă însufleţire pentru vechile monumente ale
bisericii, decât cei ce erau chemaţi la aceasta prin starea şi poziţiunea lor.
Paşii, care i-au înterprins ei, se arată dintr-o jalobă a lor îndreptată în
privinţa aceasta cătră Consistoriu.
Acesta este întâiul act, care începe a revărsa lumină asupra Bisericii
de la Mirăuţ.

lată şi jaloba din cestiune în întregul ei cuprins:
Cătră Cinst. Consistoriu al K.K. Bucovini!
Plecată jalobă.
l-tăi Noi gios iscălit lăcuitori de lege grecească, care ne aflăm în tărgul
Sucevii plecată jalobă facem, precum aicea la Noi în tărg mai rămân numai
doao Biserici de piatră din celi vechi, părăsitea sau pustiitea, dar cu Totul întregi
şi sănătoasă, lipsând numai acoperimântul.
- din care una s» numâ Mltropoliia vechi ci chramul îi era SfetiGeorgle iar al doilea Adormirea Preacistil. Care Biserici de către noi
târgoveţii să pazia a fi în starea cea întreagă, amu să râsâpi. Ca cu vreme
înmulţindu-să norodul, să să poată acoperi, şi celi trebuincioasă a să facea, şi a
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fi slujbă fiindcă lucrul gata mai lesni iaste a se păzi să nu să răsăpască, de cât a
să facea din nou altul, şi încă
2-le. De trebuinţă au fost târgului în toată vreme, şi făr de a nu fi gata,
mai ales acmu, în vreme războiului. Magazinul cel mai mult întrânsele s-au
sprăjinit şi s-au păzit, şi la orice tâmplări de asămăne, tărgul cu acele nu ave
greutatea a da alte casă sau magazinuri.
şi osăbit
3-lea. Că norodul pe an ce merge să înmulţeaşti, şi să adaogi făr de
zăbavă vreme vor fi fost trebuitoare aceli Biserici, încă putem zicea, că şi pentru
catolici fiind că nu au ar fi fost trebuitoare.
4-le. Şi deci acmu dintra cestea doao Biserici, una care mai sus amu
Numit A dorm ire Preacisti, care se afla cu stare cam la mijlocul târgului.
Domnul doftorul Cuter, au început a o strâca şi a scoati piatra pentru trebuinţa
sa. Care pănă acmu mai mult de giumătat au răsăpit-o. Şi
5-le. Noi toţi târgoveţii de lege grecească, adunându-ne, şi vorbind de
acea Biserică, cum se strâcă, fiind că iară întriagă şi sănătoasă, pentru care
Mar păreri - de rău am avut şi am socotit cum că dregătoriile târgului încă nu sau înştiinţat de străcare şi răsăpire ei. De unde
6-le. Cu toţii ni-am îndemnat a mergi la magistratul Târgului, de unde
întrebare să luăm, din ce pricină, şi cu ce chipu lucru întreg ca acela să să
stricea. De unde răspunsu am luat, cum că nici au poroncit nici nimic de aceia
nu ştiu. De acolo
7-le. Am adaos a merge iară cu toţii la D: Crais Comisariat v.
Georgievici. unde întrebare asămine am făcut, şi cu plecăciune am poftit a ave,
ca de la un al Nostru de aicea mai mare Dregători şi poruncitori, un milostiv şi
bun răspunsu; la care răspuns am avut: Scaunul şi la toţi câte 50 beţe la c .... şi
mai adăugăm noi a zice, că vom faci arătare la alte locuri; şi drumul Ţâgradului
Nia au arătat şi cum că poroncă singur au dat a să strâca, şi ce triabă avem noi
a cerca lucruri de aceste.
8-le. De care respunsu noi toţi ni-am înfricoşat, şi n-am mai adaos a
zice nimic, ci am eşit, şi am sfătuit să facem în sus jalobă de aceste tâmplări.
De unde poatea vom dobândi alt cu milă răspunsu. Spre cerire ce avem. şi
9-le. înţălegând D: Georgievici, cum că noi toţi lăcuitorii vrem pentru
• aceste afaceri jalobă, am fost Chiemaţi trei din târgoveţi la cinst. judecătorie la
prezis de aicea, şi la Casa de taină ia-au giurat şi i-au întrebat de facem noi
obştia jalobă, şi altile:
10-le. A doao zi după aceia iară alţi doi târgoveţi au fost chiemaţi la D.
Crais Comisari, care iară au fost întrebaţi pentru jalobă şi altile, pe care şi cu
fiiarăle în grumaz la părete a-i pune i-au îngrozit.
11-le. Noi toţi lăcuitorii rugăm pe Cinstit. Consistorium, ca pre un al
Nostru Milostiv Stăpân şi al Bisericii Noastre Păstori, ca la aceasta, cu cea pr6
înaltă înţălepciune Dreptatea şi milă să avem.
12-le. Şi noi rugăm, ca fiind putinţă - piatra ce s-au scos dintracea
Biserică, să rămâi spre trebuinţa târgului, a să face lucruri ce vor fi trebuitoare
de obştie.
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13-le. Osăbit ne rugăm, ca Biserica - M itropolia ^eC^\' ce a.u rŞmas
încă pănă acmu întreagă, să nu să strâci, căci piatră aicea osăbit de biserici, şi
tot târgul să să facă de piatră are de unde.
14-le. La cerire Noastră rugăm pe Cinstit. C0 fis jst0r'^ m > ca să
mijlocească de a eşi spre folos, şi la alte locuri, unde înaltă înţelepciune Cinstit.
Consistorium va socoti să să trimată, şi noi lângă aceasta suntem cei mai mici
ascultători şi supuşi; aşteptând milostiv respunsu.
Suceava în 25 Genar 792.
Eu Michalachi Iovul
-II- Michalachi Blanariu
-II- Dele Blănariu
-II- Pintilei Blănariu
-II- Ştefan Chotinceanul
-II- lochim Dimitriu
-II- George Bune Blănariu
-II- Michail Chotinceanul
-II- Anastasă Liude
-II- George Muntian
-II- loniţă Pop
-II- Vasile a Barbieriului
-II- Manoli Nicşoiu

mare, şi chiar întâmplându-se o trebuinţă ca aceasta, nu s-ar putea folosi nici
una dintre cele două biserici, fiind amândouă depărtate şi ruinate.
La punctul 4 răspunde, că înainte de vreo 12 săptămâni chirurgul a
făcut întrebarea, de s-ar putea lua pietre de construcţie din biserica aproape
surpată a Adormlrel nu departe de Cut, aceasta primind un răspuns afirmativ,
într-adevăr a şi cărat la începutul lui decemvre trecut, mai mult decât a treia
parte din biserică. Pentru aceasta al 5-lea cam 5-6 târgoveţi au făcut întrebare
la magistrat şi
al 6-lea că la 30 ale lunii trecute s-au înfăţişat cu tumult la cancelaria
comisariatului de district şi au întrebat, de se cade şl poate fi plăcut Iul
Dumnezeu ca dintr-o biserică să-şi facă cineva casă privată, şl de nu e
aceasta păcat? La aceasta comisarul le-a răspuns, că e tot atâta, de se fac
dintr-o biserică ruinată şi netrebuincioasă palate şi case, sau biserici şi capele.
Dară turbaţii de ei n-au voit să înţeleagă, ci au adaus că clocoteşte toată
orăşănimea şi ei nu pot lăsa să se facă una ca aceasta, ci se vor jelui mai
departe, ca să vadă, cu a cui ştire se fac aceste. Faţă de o naţiune aşa de
neastâmpărată, brutală şi cerbicoasă după mai multe sfaturi au trebuit să-i
ameninţe şi cu pedeapsa corporală, zicându-le că 50 de beţe vor avea urmări
bune, de care din ei de bună samă că nu va fi bucuros nimene.
Se mai întemeiază şi pe un raport din 1 sept. anul precedent care se
pare a fi fost făcut în urma unei jeluiri de asemenea din partea târgoveţilor.
Adaugă mai departe, că biserica Adormire! nu e deloc în stare bună,
tumul ei fiind pe de toate patru laturile rupt pe dedesubt şi gata să se răstoarne.
De a înştiinţa despre încuviinţarea dată pe magistrat sau pe toţi târgoveţii, nu a
fost dătoria nimăruia. Cuvântul, că jeluitorilor le este deschis drumul în toate
părţile, prin urmare şi la Constantinopole, a fost faţă de aceşti puţini oameni ai
complotului de aceea bine aplecat, fiindcă după vechea vorbă a moldovenilor
fiecare reşedinţă împărătească se zice Ţărigrad (= Constantinopole).
La punctul 8 se poate zice numai atâta, că cei câţiva turburători n-au
fost aşa de linştiţi şi blânzi, după cum zic ei, ci au ieşit din cancelarie într-adevăr
cu cuvintele cele mai urâte, alarmând tot târgul, încât toate crâşmele se
umplură de vorba, că comisarul Georgiewitsch, luânt mită, a vândut lui Gutter
biserica.
Al 9-le, că comisarul s-a îndreptat la judecătoria locală ca să se
împiedice adunările şi să afle pe începătorii vorbelor despre vânzarea
bisericilor, spre care scop să-i jure şi să-i întrebe despre aceste pe doi anumiţi
dintre dânşii.
Precum acest punct aşa şi al 10-le este cu totul fals. Raportorul, adică
comisarul, a chemat a treia zi pe cojocarii şi pârâşii Mihai lovi şi Pentelei
Blănariu, şi i-a întrebat şi anume pe cel dintâi, care fusese gura pârâşilor, că
cine a pus la cale toată treaba aceasta şi cine le-a spus, că maestrul de poştă
Schuller ar fi cerut, ca să i se deie voie de a sparge aşa numita mitropolie
veche? La toate însă s-a făcut că nu ştie nimic. Tot aşa făcând şi celălalt, s-au
lăsat amândoi să meargă în pace acasă, dară dându-li-se sfatul ca să se
astâmpere, căci de altmintrele le-ar putea umbla rău. Nu e însă adevărat, că
cineva i-ar fi ameninţat, că-i va fereca cu grumazii la părete.

şi pe lângă aceştia şi alte subscrieri, de toate 52, între cafe unile nu se Pot
descifra .
10 . Raportul comisarului

Consistoriul, căruia i s-a trimis această Jalobă, o î n a i cu data de 18
februar 1792 în traducere nemţească, Căpităniei districtuale (Kreisant) simplu
fără de vreo recomandare sau părere proprie, şi acesta d& bună samă nu
pentru că i-ar fi păsat, ci tot din acea cauză din care nu purtase 9rijă la timp
pentru conservarea acestor două biserici, adică nu era cine s ă §tie ce să facă ?'
cum să facă76.
Căpitănia districtuală nemijlocit după aceasta ceru
*a Comisarul
Sucevei ca să raporteze.
,
7/ 9
Acosta o şi făcu cu raportul său din 24 februarie 1792■ 'n acest raPort
comisarul Georgiewitsch la punctele 1, 2 şi 3 din jaloba târgoV^!'lor observă, că
toate sunt numai vorbe goale, deoarece în Suceava, afară de ce,e două biserici
deşerte, aproape surpate, mai sunt alte patru în stare bună! că nu grija de
păstrarea acelor două biserici este adevărata cauză a pâreij&r: că Poporul nu
este nici de acum şi nici în viitor nu va fi atât de numeros, ca
trebuiască mai
multe decât două sau cel mult trei biserici, deoarece acum # una ~ biserica
mitropoliei - e prea mult, fiind mai totdeauna deşartă; ca m a d 0 zln e ce e drept
s-au întrebuinţat aceste biserici, pentru că nu erau alte edificii anume, ceea ce
în viitor nu va mai fi; în urmă, că nicicând pentru puţinii creştin1 nu se va arăta
trebuinţă de mai multe biserici, decât de una mică, pe când e l acuma au una
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Punctul 11 şi-a căpătat răspunsul prin cele de mai sus, pentru că
pârâşii nu merită dreptate ci mai vârtos pedeapsă.
La punctul 12 nu se poate resplica nimic, căci nu se ştie la ce fel de
zidiri de interes comun voies ei să întrebuinţeze pietrele, doară la nişte case de
petrecere, pentru care de a le lua nu i-a oprit nimene.
Ce se atinge de punctul 13, rămâne la aprecierea Căpităniei, de nu e
mai bine, ca o biserică ruinată, netrebuincioasă şi de tot devastată să se
întrebuinţeze în folosul celor ce voiesc să zidească şi spre înfrumuseţarea
oraşului, decât să se lase să steie şi să se surpe cu totul.
Al 14-le pentru această infamă vătămare şi calumniare propune, ca să
se dea o pedeapsă cuvenită.
în fine mai adaugă comisarul, că de nu îl vor pedepsi după art.128 al
codicelui de legi, Mlhal lovi şi cunoscutul agitator Dumitru Brandeburg
(Brăndăburcă = barabulă), deşi acesta nu e subscris pe pâră, va ajunge lucrul
la atâta, că-i va ascuţi pari în cap şi nu vor înceta rapoartele din cauza
calumnierilor. Afară de aceea se poate susţine cu temei, că mai mult de
jumătate din cei subscrişi, nu ştiu la ce şi-au dat numele, fiindcă subscrierile au
fost adunate prin alerguş78.

face [indescifrabil], s* avem voie a pută cerca şi mai departe. Subscrişi 6

11. Rezoluţlunea Conslstorlulul
Pe temeiul raportului suscitat, Căpitănia cu nota foarte aspră din 4
Martie 1792 provoacă Consistoriul, ca în rezoluţiunea ce va da-o pârâşilor, să le
demustre apucăturile lor nelegale şi purtarea îndărătnică, care o arătară atât
acum, cât şi anul trecut şi să le împărtăşească, că de acestea nu se vor suferi
mai mult nepedepsite.
Aceasta o şi făcu Consistoriul în rezoluţiunea sa dată pe pâră din 25
Ianuarie acelaşi an către toţi neguţitorii şi toţi târgoveţii din oraşul Sucevei. în
această rezoluţiune li se zice orăşenilor că: precum pentru zidirile cele vechi
slobozenie şi poruncă de la înaltele locuri este, de va trebui oricui din târgoveţi
piatră pentru case, sau pentru alte zidiri noi şi să ia dintrînsele, şi fiindcă acel
doftor Kuter ca un târgoveţ a avut dreptate să ia dintre acea piatră, pentru
aceea i s-au fost dat slobozenie să ia; Iar despre partea Consistului Kraisamt
mai vârtos către noi să scrie, ca să sfătuim pe Dumneavoastră ca să nu vă
rădicaţi aşa lesne spre jalobe şi spre strigare şi de sunt oarecari acolo
îndemnători spre turburări, nicidecum să nu vă potriviţi Dumneavoastră unora
ca acelora, ci totdeauna cu rânduiaiă bună şi cu linişte să petreceţi ca nişte
cinstite persoane.

Scrisoarea aceasta nu este datată, dară e subscrisă de episcopul
Danill Vlachovlcl. Se vede însă că ea a fost trimisă târziu, căci încă înainte dea o primi, sucevenii, nemaiavând răbdare, într-o cerere îndreptată în 10 aug.
1792 către Consistoriu se jeluiesc, că pe jaloba pentru Biserica Adormirii nau încă nici acuma răspuns, pe când Dumnealui Krais Kirurgul biserica de tot a
risipit-o şi piatra toată au strâns-o şi au şi cărat dintrînsa. Ei se roagă deci ca să
capete răspuns, iară de nu este aceasta în puterea cinstitului Consistorium, a
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orăşeni.
Biserica Adormirii aşadară în anul 1792 a fost cu totul dărâmată, fiind şi
aşa, după cum zice raportul comisarului aproape ea însăşi să se răstoarne7 .
Merită a fi amintit aici încă şi aceea, că o parte din materialul acestei
Biserici, după cum se poate vedea din suscitatul raport al comisarului şi după
cum ne spune şi tradiţiunea orăşenilor celor bătrâni, s-a întrebuinţat, încă
înainte de cererea şi luarea restului de către chirurgul T. Gutter, spre
construirea unei cazarme pe locul unde se află acuma biserica romano-catolică.
Cazarma aceea însă nu s-a deplinit, ci, ruinându-se, nu se ştie spre ce scop s-a
întrebuinţat mai departe materialul acela, spre zidirea bisericii romano-catolice,
ori spre zidirea altor edifici/30.
12.

Dărâmându-se Biserica Adormirii şi luându-se piatra dintrânsa de
către chirurgul Tib. Gutter, iar locul pe care a fost zidită vânzându-se, mai
rărmăsese acuma numai Biserica de la Mirăuţ sau, după cum se numea ea pe
atunci, Mitropolia veche.
De vor mai fi făcut orăşenii şi mai departe o mişcare oareşicare în
interesul acestei biserici nu se ştie. Probabil că ei, după sfaturile din
rezoluţiunea Consistorului, căpătate în urma jeluirii lor, cu timpul se vor fi liniştit,
fără să mai intreprindă ceva.
Mişcarea lor de mai nainte însă, după cum arată urmările mai târzii, a avut de
rezultat, că pe de-o parte dregătoriile împărăteşti, conform ordinaţiunilor ce
existau, au căutat să se înlăture cât mai curând şi pentru totdeauna cauza
agitării, iar pe de altă parte că s-a deşteptat într-o măsură oarecare la particular
pentru această biserică un interes mai viu şi o cumpenire mai cu sânge rece a
împrejurărilor.
Nu mult, după întâmplarea celor arătate în paragraful premergător, locul
pe care stă biserica de la Mirăuţ, după cum arată contractul din 12 aprilie 1795,
a fost vândut în licitaţiune sindicului Morosany cu preţul de 51 fl. v.v. Acesta
însă nu-l ţinu mult, căci, fiind el în serviţ public şi urmându-i, după cum se pare,
transferare la Cernăuţi, el îl vându orăşanului din Suceava loniţă Archip cu un
câştig de 9 fl. luând adică ca preţ de vânzare suma de 60 fl.
loniţă Archip însă, ajungând curând în împrejurări grele materiale,
vându locul acesta mai departe. Anul, când cumpără şi când vâqdu el acest loc,
nu e ştiut, căci, după cum se exprimă fostul epitrop şi administrator al Bisericii
de la Mirăuţ Constantin Turturean într-un raport al său din 8 aprilie 18Ş8 către
căpitanatul Sucevei, toate respectivele urice vechi să fi trecut în mâna
răposatului Baron Alexandru Hurmuzachl.
De la loniţă Archip cumpără locul din cestiune maiorul în pensiune
lane (Ioan) Florea cu preţul de 120 fl.
Maiorul I. Florea însă nu se mulţămi numai cu locul, ci el făcu paşii
cuviincioşi la dregătoriile competente ca să i se vândă şi biserica de pe dânsul.
Cererea lui avu fără nici o greutate succesul dorit. în urma emisului gubernia!
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din 16 aug. 1799 no.1317, pe lângă depunerea de o contribuire la spesele
războiului în suma de 100 fl. i se vându şi biserica, după cum se adevereşte
aceasta prin intimatul căpităniei de district al Bucovinei din 25 sept. 1799
no.1317.
în chipul acesta biserica de la Mirăuţ dimpreună cu locul pe care stă, a
trecut de la stat în proprietatea maiorului I. Florea.
Scopul pentru care ioan Florea61 cumpărase locul bisericii şi Biserica
de la Mirăuţ, el îl arată în curând. Cu uricui său de dăruire din 17/28 Noemvre
1799 el dăruieşte biserica cu loc cu tot comunei orăşene gr.or. din Suceava,
dându-i-o îndată şi în posesiune. Prin aceasta asigurează el conservarea ei
pentru totdeauna şi aşa scapă de peire un odor de zidire monumentală82.
13. Magazinul
Pe timpul când maiorul I. Florea a dăruit biserica de la Mirăuţ comunei
ort. se aflau în Suceava cinci parohii ort. şi anume: 1. la Sf. Dimitrie, a 2. la Sf.
Niculai, a 3. la Sf. Ioan Botezătorul, numită biserica aceasta şi Biserica
Doamnei sau simplu Bisericuţă, a 4. la Sf. George, p e atunci Mitropolia nouă,
iară acuma Mitropolia veche şi Sf. Ioan, pentru că se află moaştele Sf. Ioan
cel nou întrânsa, şi a 5. Adormirea sau Iţcanli vechi.
De către cine şi cum a fost administrată această biserică, din anul 1799,
când maiorul I. Florea a dăruit comunei ort. şi până în anul 1852, nu se ştie.
Atâta se arată numai dintr-un document - numit vechlllc - din anul 1825, că
Biserica de la Mirăuţ a fost pe un timp oarecare dată în chirie erariului militar, ca
să o folosească de magazin. în anul 1825 adică se puseră orăşenii ort. din
Suceava la cale de dădură coreligionarului lor Panalte Duca o plenepotinţă
comutativă datată din 4/16 Mai, prin care îl împuternicise ca el, în numele lor, să
caute dreptate în contra erariului militar pentru plata chinei de mai mulţi ani şi
totodată să ceară întabularea bisericii de la Mirăuţ pe numele orăşenilor ort.83.
Plenipotenţiari orăşenilor a şi înaintat în cauza întabulării către
judecătoria dstrictuaiă a Sucevei o cerere datată din 27 Mai 1825. Cererea
aceasta însă, din cauza unor scăderi formale, a fost respinsă prin rezoluţiunea
judecătoriei din 13 iunie 1825. Ca scăderi se arată în această rezoiuţiune că
lipseşte adeverinţa despre plătirea sumei de 100 fl. din partea maiorului Ioan
Florea pentru biserica cumpărată, că în cerere nu sunt bine specificate
obiectele, pentru care se cere întabularea şi nu se zice cine să fie înfiinţat la
caz, dacă s-ar efectua întabularea cerută84.
Sărăcind în decursul timpului credincioşii ort. din Suceava şi
împuţinându-se parte prin emigrări în Moldova sau la ţară, parte prin alte nevoi
rele purcese din sărăcie, cele cinci parohii de mai de mult au fost reduse la
două, şi anume între anii 1850-1855 parohienii de la Sf. Ioan Botezătorul fură
alăturaţi parohiei de la Sf. Dimitrie, cei de la Adormire la parohia de la Sf.
Niculai, iară în anul 1867 parohienii de la Sf. George fură împărţiţi parte la Sf.
Dimitrie şi parte la Sf. Niculai.
Cele două parohii, care există acuma în Suceava, deveniră aşadară
moştenitoare de iure a celor cinci parohii de mai nainte.
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La formarea cea mai nouă şi din urmă, adică din anul 1873, a cărţilor
funciare în oraşul Sucevei, Biserica de la Mirăuţ a fost deci fără nici o greutate
Intabulată ca proprietate a celor două parohii sus numite.85
De la anul 1852 în privinţa Bisericii de la Mirăuţ s-a pus la cale o
administrare mai regulată. Se adună adică partea mai de frunte a orăşenilor ort.
din Suceava şi consuitându-se aleseră pe orăşenii Iordachi Bărbierul şi
Constantin Polonic de curatori sau epitropi anume pentru această biserică.
Aceşti doi curatori deci în anul 1854, pe când a fost încins războiul ruso-turcesc,
dădură biserica de la Mirăuţ erariului militar în arendă pe 5 ani, ca să fie folosită
ca magazin. Ca chirie anuală s-a fixat suma de 422 fl. 30 cr., dară cu adausul
ca proprietarii bisericii adică confesionalii ort. din Suceava din venitul chiriei să
facă oareşicare adaptări trebuincioase.
Atunci deci, după aproape doi secuii, a fost biserica acesta întâia oară
acoperită, căci până atunci ea nu avuse acoperământ, stând numai zidurile
goale expuse tuturor înrâurinţelor distrugătoare ale tempestăţilor.
Arenda erariului se încheie cu ultima iulie 1859, iară din banii chiriei pe
cei cinci ani, după scoaterea speseior pentru adaptare şi acoperirea bisericii
mai întrecu o rămăşiţă de 315 fl. v.a.
în anul 1869, în locul curatorilor de până atunci, se aleseră Dumitru
Muntean, Niculai lanovicl şi Gavril Chiţescul, luând de aici înainte aceştia
asupra lor administrarea bisericii precum şi a unui capital de 292 fl. şi 86 cr.
care se formase din venitul arendelor din trecut.
De la anul 1878 înainte urmară în curatoriu Constantin Capstrâmb,
Vasile Catrlcl şi Contantin Turtureanu.
Capitalul bisericii în anul numit era de 376 fr. 50 cr.
De la anul 1881 şi până la anul 1893, adică când s-a început
restaurarea, a fost curator şi administrativ al bisericii de la Mirăuţ numai
Constantin Turtureanu singur.
De la anul 1859 Biserica de la Mirăuţ a fost dată în arendă de către
curatoriui său la diferiţi neguţitori ca magazin, aducând un folos anual de 30-40
fl.
Chiar şi din acest venit puţin s-ar fi adunat până acuma un capital mai
mare, dacă curatorul n-ar fi avut şi spese. Spesele însă au fost căşunate prin
procese purtate cu unii particulari, pentru scoaterea banilor de chirie,
cumpărare de praf la unele festivităţi bisericeşti ş.a. în urmă - s-a spesat şi cu
fapte ale iubirii creştineşti, dându-se adese la mai mulţi orăşeni scăpătaţi
ajutoare în bani de 5-10 fi. Spesele cele mai mari însă s-au făcut cu îngrădirea
locului bisericesc. Nefiind adică mai nainte locul acesta îngrădit, începură unii
vecini de a intra întrinsui, mutând hotarul.
Din cauza aceasta apoi, după ce se recâştigară părţile uzurpate, iară pe
de altă parte din speranţa fermă ce se deşteptase, după cum se va vedea mai
jos, că biserica va fi în curând restaurată. Mitropolitul de pe atunci Silvestru
Morariu - Andrievici dete în anul 1886 curatorului sfatul ca din capitalul de
care dispunea, să pună la cale îngrădirea locului. Aceasta se şi făcu, cu spese
în suma de 337 fl. 93 cr. aşa că în anul 1888 capitalul bisericii număra numai
146 fl. 63 cr.86.
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14. îndrumări spre restaurare

în anul 1880 cu datul din 11 Octomvre No 9422 făcu căpitanul de pe
atunci al Sucevei Baronul Eudoxiu Hurmuzachi către guvernul c. r. al ţării un
raport în care zice: că în suburbiul Mirăuţ din Suceava se află ruinele mitropoliei
de odinioară gr. or. care în decomun se numeşte Biserica M irăuţilor. Această
ruină este proprietatea comunei orăşene a Sucevei şi de totala perire a fost
scăpată de un privat, care o cumpărase cu mijloace proprii şi o dărui comunei.
Edificiul acesta fără toată îndoiala este cel mai preţios monument de arhitectură
din evul mediu, dintre câte le posedă Bucovina şi necondiţionat ar trebui de
restaurat, încât ar face aceasta cu putinţă mijloacele. La această restaurare ar
avea să contribuiască mai întâi statul prin comisiunea sa centrală de
conservare a monumentelor publice, după aceasta fondul religionar gr. or. după
firea menirii sale în interesul bine înţeles al cruţării simţămintelor religios-morale
ale poporaţiunii gr. or. şi în urmă confesionalii gr. or. din Suceva-. Pe lângă
împrejurarea însă, că aceşti din urmă cu privire la referinţele lor triste materiale
la o prestare ca aceasta la moment nicidecum nu s-ar putea trage, iară o
întârziere mai îndelungată cu conservarea acestui edificiu ar trebui să aibă
daune nereparabile, de altă parte pertractările cu comisiunea centrală de
conservarea monumentelor probabil s-ar trăgăna timp mai îndelungat, cutez a
face propunerea prea plecată, ca înaltul c.r. guvern să binevoiască a dispune,
ca Biserica M irăuţilor neamânat să se acopere pe spesele fondului religionar
gr. or. iară afacerea întreagă cu înaltă bunăvoinţă să se trateze ca urginte.

înaltul guvern, nu mult după aceasta, cu datul din 16 octombrie 1880
No 9531 împărtăşi raportul acesta Consistoriului arhiepiscopal, ca să-şi deie
părerea şi totodată să se pronunţe în privinţa referinţelor de patronat ale acelei
biserici, precum şi din care motiv acea biserică a fost părăsită, în urmă să
raporteze minuţios şi despre modul în care biserica aceasta a devenit
proprietate privată.
Răspunsul la aceste întrebări, ca să aibă un rezultat bun, se putea da
numai după cercetări şi informări temeinice. Acestea aveau însă trebuinţă de
timp, căci graba lesne ar fi putut strica treaba. Un răspuns nedeplin de bună
samă că n-ar fi fost în avantajul cauzei, pentru care era deşteptat acum un
interes atât de viu. Răspunsul deci a urmat ceva mai târziu, după cum se va
vedea mai jos în raportul Arhiepiscopului şi Mitropolitului Silvestru Morariu din
Ianuarie 1886 făcut în privinţa rezultatelor vizitaţiunii sale canonice şi îndreptat
către Maiestatea sa împăratul.
în vara anului 1885 se înfăţişă la Mitropolitul Silvestru Morariu vechiul
boier din România Vornicul lordachl Ciolac din Botuşani, vechi nu numai după
zile şi după titlu, ci şi mai ales după simţămintele sale religioase şi naţionale.
Acesta declară, că dacă i s-ar da voie, ar face restaurări la Biserica Mirăuţilor
în sumă până la 2000 #.
Cu toată bunăvoinţa Mitropolitul Silvestru nu-i putu da acestui boier atât
de generos un răspuns pozitiv, căci în înţelesele prescriptelor existente
numaidecât trebuia mai întâi să fie rezolvate două întrebări; şi anume: una. spre
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ce scop să fie menită biserica, ca restaurarea să fie justificată, iară alta: cine să
o susţină în viitor, adică cine să-i devină patronul.
Sarcina patronatului, după împrejurările noastre, nu o putea lua aspura
sa altul cineva, decât numai fondul religionar gr. or. Spre aceasta însă era
necondiţionat de trebuinţă încuviinţarea Maiestăţii sale împăratului.
Lucrul deci de astă dată rămase nedecis.
în aceeaşi zi vara Mitropolitul Silvestru, fiindu-i foarte aminte de
reconstruirea acestei biserici, cu scrisoarea sa din 7/19 August se îndreptă
către directorul şcoalei industriale c.r. din Cernăuţi, anume Iosef Laitzner,
rugându-l ca pe un bărbat competent în trebile tehnice, ca să călătorească la
Suceava şi să cerceteze în persoană această zidire veche. La caz, dacă ar aflao încă într-o stare de-a putea fi reconstruită, să facă atât planurile cât şi
preliminariul unei restaurări amăsurate stilului. în acelaşi timp îi promise că
toate spesele, câte s-ar cere, până una alta le va purta din ale sale.
Directorul los. Laitzner, urmând apelului acestuia, călătorind la
Suceava şi cercetând biserica de la Mirăuţ, raportă Mitropolitului, că biserica
aceasta se află în aşa stare, că s-ar putea pe deplin reconstrui şi că spesele
reconstruirii amăsurat stilului ar ajunge cam de 20.000 fl87
15. Raportul Mitropolitului
Făcând Mitropolitul Silvestru în toamna aceluiaşi an, adiqă 1885,
vizitaţiune canonică în părţile Sucevei, a cercetat şi el din nou Biserica de la
Mirăuţ. La această ocaziune, provocaţi fiind de dânsul, reprezentanţii celor două
parohii declară că ei bucuroşi cedează fondului religionar dreptul lor de
proprietate, dacă acesta va lua asupra sa restaurarea bisericii.
După aceasta, Mitropolitul, dispunând şi fotografierea bisericii în starea
ei de pe atunci, cum se întoarse acasă, aduse rezultate observărilor sale îi\
raportul său din 18/30 Ianuarie 1886 no 80 din 1885 chiar la cunoştinţa
Maiestăţii sale împăratului.
Raportul acesta a fost făcut despre vizitaţiunile canonice din anii 18811885.
Partea însă din acesta, care are privire asupra bisericii de la Mirăuţ,
conţine următoarele:
Pentru aceea cutez de a ruga graţia Maiestăţii Voastre împărăteşti şi
Regeşti Apostolice, ca în îmbinare cu raportul de faţă despre vizitaţiune unele
dorinţe şi cereri, care aţintesc rădicarea cultului şi a progresului religios-moral în
comunele bisericeşti, precum şi configurarea lucrurilor în dieceză, cerută de
împrejurările timpului şi de legile fundamentale de stat.
Obiectele, pentru care cutez a implora graţia Maiestăţii Voastre a
supremului Domn scutitor şi apărător al bisericii gr. or. sunt următoarele:
II.
în oraşul Suceava se află un edificiu monumental, care stă pe un
platou liber situat, şi prin vechimea sa precum şi prin construcţiunea sa
arhitectonică impune chiar privitorului specialist, din contră pe confesionalii gr.
or. de aici şi din depărtare îi umple de pietate şi cu durere adânc simţită. Acesta
este catedrala de odinioară mitropolitană a ţării, care a fost zidită în secuiul al
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15-lea, iară în al 17-lea prefăcând turcii oraşul în cenuşă, a fost dată ea în
prada flăcărilor. După părerea tehnicilor a fost edificiul acesta bisericesc fără
îndoială zidirea cea mai impozantă monumentală în ţară şi restaurată fiind
amăsurat stilului, ar întrece mult toate zidirile bisericeşti monumentale, câte se
mai află din timpurile de mai nainte. După luarea şi incorporarea Bucovinei la
Monarhie, zidirea aceasta dimpreună cu arealul pe care stă, vânzându-se prin
licitare pentru înaltul erariu, prin cumpărare a trecut în proprietatea unui privat,
iară acesta cu document a dăruit-o parohiilor gr. or. din Suceava. Pe temeiul
acesta, cele două parohii la Sf. Dimitrie şi la Sf. Niculae după inclusa corpului
fonduar No 1218 au devenit proprietare ale acestor realităţi, descrise sub nr.
Cadastral 540 şi 758 şi pe care le folosesc acuma ca magazine.
Fiind orăşenimea gr. or. din Suceava sărăcită şi cunoscând neputinţa
de a restaura zidirea aceasta grandioasă cu mijloacele sale, reprezentanţii celor
două parohii numite au declarat la ocaziunea când am fost acolo de faţă, cum
că ei biserica dimpreună cu arealul ce se ţine de ea, sunt gata să o cedeze fără
plată fondului religionar, dacă restaurarea s-ar efectua pe spesele fondului
acestuia.
în urma declarării acesteia şi considerând că pentru junim ea studiosă
gr. or. de la Gimnaziul superior gr. or. şi de la şcoalele poporale din
Suceava este de trebuinţă o biserică anume, deoarece bisericile parohiale ce
se află sunt mici şi la cultul dumnezeiesc abia încap întrânsele parohienii care
le aparţin, am pus la cale cercetarea tehnică a zidirii de care e vorba, prin
directorul şcoalei industriale de aici losef Laitzner. Raportul acestuia sună, cum
că zidirea aceasta monumentală se poate deplin restaura şi cum că spesele
restaurării amăsurat stilului ar ajunge la 20.000 fl.
Aceste sunt de bună samă spese însemnate, care s-ar impune fondului
religionar, deoarece însă erariul, precum se arată din publicaţiunile comisiunii
centrale de conservarea zidurilor monumentale, spesază în fiecare an pentru
scopul acesta sume atât de considerabile, iară de altă parte pentru că în cazul
acesta nu e vorba numai de conservarea unei opere monumentale a arhitecturii
vechi, ci şi de cruţarea şi cultivarea simţămintelor religioase ale poporaţiunii gr.
or. a ţării şi de înlesnirea unei cercetări mai productive a bisericii din partea
junimei de confesiunea gr. or. se deşteaptă în umilul meu suflet cugetarea
îmbărbătătoare, că Maiestatea Voastră veţi binevoi prea graţios a hărăzi şi
oraşului Sucevei o zidire pompoasă bisericească, precum prin Prea'nalta
îngrijire părintească a Maiestăţii Voastre oraşul Cernăuţi se bucură de mai
multe de aceste.
întărit de această cugetare cutez a mă ruga preaumilit ca: Maiestatea
Voastră împărătească şi Regală cu Prea’nalta graţie să conceadă, ca pe lângă
presupunerile atinse, pertractarea pentru restaurarea pe spesele fondului
religionar gr. or. a vechii biserici mitropolitane din Suceava, numită Mirăuţ, să
se facă de către dregătoriile competente şi să se supună spre Prea’nalta
deciziune finală.

Pasul acesta al Mitropolitului Silvestru a avut succesul cel mai strălucit.
Guvernul ţării în anul 1887 sub Nr.345 împărtăşi Mitropolitului că
Maiestatea Sa prin Prea înalta rezoluţiune din 20 Decemvre 1886 a luat la Prea
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înalta cunoştinţă raportul privitor la vizitaţiunile principale canonice făcute în anii
1881-1885 şi prea graţios a binevoit a împuternici pe Domnul ministru de culte
şi învăţământ ca în privinţa părerilor manifestate în acel raport, să deie înalt
Prea Sânţiei Sale cuvenitele rezoluţiuni şi să-i exprime totodată şi Prea’nalta
îndestulare de zelul arătat pentru interesele diecezei gr. or. a Cernăuţului.

După împărtăşirea acestei Prea'nalte recunoaşteri pentru persoana
Mitropolitului, prezidiul ţării adaugă, că in urma emisului său din 28 Decern.
1886 no.25.255 al Excelenţei Sale a Dlui ministru de cult şi instrucţiune aduce
în privinţa cererilor şi dorinţelor exprimate în amintitul raport de vizitaţiune
următoarele spre cunoştinţă:
Ce se atinge de dorinţa, ca să se restaureze pe spesele fondului
religionar gr. or. biserica mitropolitană de odinioară a Mirăuţului, am onoarea a
vă împărtăşi înalt Prea Sânţiei Voastre, că comisiunea centrală c. r. pentru arte
şi monumente istorice s-a întreptat acum în privinţa aceasta către guvernul c. r.
al ţării, al cărui despărţământ de zidiri a fost îndrumat ca să facă cercetare, iară
propunerile cuvenite să le supună în formă de schiţe. Aceste se vor trimite apoi
numitei comisiuni centrale, pentru ca aceasta să indice chipul şi modul în care
ar trebui prelucrate relativele planuri, după care se vor dispune celelalte. La
aceste au de observat Excelenţa Sa Domnul Ministru, că amăsurat rezultatului
pertractărilor nu va întârzia de a dispune cele de trebuinţă.®8
16. Preliminariul

După cele expuse in paragraful premergător guvernul ţării luă
dispoziţiunile necesare ca biserica de la Mirăuţ să fie din nou cercetată la starea
locului de către organele tehnice.
inginerul Bell, care fu prima oară spre scopul acesta trimis la Suceava,
întorcându-se acasă, raportă guvernului cu datul din Sept. 1891 că spesele
pentru reconstruirea Bisericii de la Mirăuţ se vor urca cu totul la suma de 25.000
fl. v. a.
fmpărtăşindu-se aceasta Consistoriului arhiepiscopesc, acesta îşi dete
deplinul său consimţământ cu acel adaus, ca mai întâi în preliminariul fondului
religionar gr. or. pe anul 1892 să se pună pentru reconstruirea zidirii suma de
12.902 fl 40 cr. iară în preliminariul pe anul 1893 spesele pentru întocmirea
dinlăuntru cu 12.097 fl. 60 cr.
Nu mult după aceasta şi anume cu scrisoarea sa din 3 Noemvre
nr. 15.323, înaltul guvern împărtăşi Consistoriului, că deoarece nu există încă un
aparat de executare, în preliminariul pe anul 1892 nu s-a putut pune suma
propusă de Consistoriu. Face însă totodată întrebarea că, pe de-o parte cu
privire la rezultatele cercetărilor tehnice făcute la Biserica de la Mirăuţ, pe de
alta, că din cauza susarătată, lucrările de reconstruire nu se vor putea începe
înainte de anul 1893, de n-ar fi consult ca biserica din cestiune să se acopere
provizoriu, pentru ca până la începerea lucrului să nu se adauge ruinarea ei.
Consistoriul, în dorinţa sa de-a vedea cât mai degrabă începută
reconstruirea, crezu că, după ce biserica aceasta aproape la trei secuii părăsită
şi neîngrijită, expusă tuturor tempestăţilor, în vederea apropiatei reconstruiri,
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folosul ce s-ar câştiga prin o acoperire provizorie, nu ar corespunde speselor.
Se roagă însă ca cu atât mai curând să i se împărtăşească aparatul tehnic, ca
să-l examineze în privinţa rituală, iară în preliminariul fondului religionar pe anul
1893 să se pună şi rata primă pentru reconstruirea zidului.
Ajungând pertractările dintre Guvernul ţării şi Consistoriu! mitropolitan la
c. r. Minister de culte şi instrucţiune eliberă emisul său din 3 Martie 1892
Nr.3173, adresându-se către Consistoriu zice că cu elaborarea proiectelor
detaliate pentru restaurarea B isericii de la Mirăuţ din Suceava a însărcinat
departamentul de construcţiuni arhitectonice din minister, căruia în scopul
acesta i s-au predat amândouă planurile despre starea de faţă a acestei biserici
precum şi cele două fotografii ale sale dimpreună cu rezultatul cercetării din
Septemvrie 1891. Dacă acest aparat va fi gata şi comisiunea centrală c. r.
pentru arte şi monumete istorice în privinţa lui îşi va fi dat părerea, atunci
aparatul cu îndrumările necesare se va împărtăşi guvernului c. r. al ţării. Acesta
va avea să se pună în conînţelegere cu Prea Venerabilul Consistoriu, pentru ca
să afle ori de propunerile făcute corespund ritului. După aceasta se va elabora
de către departamentul tehnic al guvernului c. r. al ţării preliminariul detailat
pentru spesele restaurării şi întocmirii dinlăuntru a numitei biserici.
Ce se atinge de lucrările provizorii pentru conservarea interimală a stării
de faţă a zidirii, s-a răspicat departamentul de instrucţiuni arhitectonice din
înaltul Minister de interne, că ele sunt de neapărată trebuinţă şi anume atât spre
ferirea zidurilor, cât mai ales a boltiturilor. Aceste lucrări trebuie deci să se facă
fără amânare, spre care scop s-au şi făcut propunerea ca să se încuviinţeze
suma de 500 fl.
Conform desfăşurărilor acestui organ de specialitate şi în considerare,
că pe lângă stadiul de faţă, la care au ajuns lucrările preparative tehnice,
propria restaurare cu greu se va putea începe înainte de anul 1893. înaltul
Minister c. r. de culte a încuviinţat suma de 500 fl, pentru ca îndată cu începutul
sezonului de zidire al anului 1892 să se facă lucrările provizorii indicate de
departamentul de zidiri arhitectonice.
Despre aceasta se înştiinţează înal Prea Ven. Consistoriu cu acel
adaus că pentru începerea lucrărilor provizorii să ieie totodată şi dispoziţiunile
necesare.

Lucrările respective s-au şi făcut, căci acoperirea provizorie a bisericii a
urmat în decursul anului 1892.
La vreo câteva zile după emisul guvernului c. r. din 3 martie 1892
nr.3173, amintit mai sus, ieşi, spre multă bucurie a tuturor care au auzit şi vor
auzi de dânsul, emisul aceluiaşi guvern din 13 martie 1892 Nr.3941. fn acesta
se zice cum că: Maiestatea Sa c. şi r. Apostolică cu Rezoluţiunea Prea înaltă
din 18 Februar 1892 a binevoit preagraţios a încuviinţa preliminariul fondului
religionar pentru anul 1892.
în urma emisului Dlui Ministru de culte şi instrucţiune din 29 Febr. 1892
Nr.33333648 se înştiinţează despre aceasta Prea Ven. Consistoriu cu
următoarea observare:
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Cu privire la reconstruirea suscitată a B isericii de la Mirăuţ în Suceava
se împărtăşeşte Prea Ven. Consistoriu, că după cât se poate prevedea,
reparaturile se vor putea începe în anul 18938®.
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DOCUMENTE PRIVIND OPERAŢIUNILE MILITARE DIN SUDUL
BUCOVINEI ÎN PRIMELE ZILE ALE RĂZBOIULUI ANTISOVIETIC

MIHAI AURELIAN CĂRUNTU
Prăbuşirea Franţei în vara anului 1940 a constituit pentru Kremlin “unda
verde” pentru trecerea la aplicarea prevederilor înscrise în punctul 3 din Protocolul
adiţional secret al Pactului Molotov-Ribbentrop. în esenţa lor, notele ultimative din 2627 iunie 1940 prin care Uniunea Sovietică soma guvernul român să cedeze, fără drept
dc apel, Basarabia şi nordul Bucovinei constituie “clasicul exemplu al unei intervenţii
sau al unei agresiuni”1. Izolată total din punct dc vedere politico-militar, ameninţată de
o iminentă deschidere a ostilităţilor din partea Armatei Roşii, România se va conforma
clauzelor de evacuare fără a încheia un acord explicit privind cesiunea nici unei palme
din teritoriul ţării. Astfel, erau păstrate toate drepturile istorice şi naţionale asupra
acestor provincii româneşti, drepturi ce puteau fi reclamate în condiţii mult mai
favorabile2. Dacă redeschiderea problemei Basarabiei era uşor de anticipat încă din
toamna anului 1939, revendicarea Bucovinei de către U.R.S.S. - mai întâi integral, iar
apoi parţial - a constituit “ceva nou” pentru Germania3 şi pentru diplomaţia europeană
în general. Pretenţiile lui Stalin asupra Ţării Fagilor au reprezentat de fapt prima fisură
în relaţiile de “parteneriat” dintre Berlin şi Moscova4. La scurt timp după primirea
ultimatumului, guvernul de la Bucureşti a avut neplăcuta surpriză să constate că între
nota sovietică (ce revendica doar nordul Bucovinei) şi harta anexată exista o mare
discordanţă. Linia trasă de creionul gros al lui Molotov a cuprins judeţul Cernăuţi, dar şi
Storojincţul, o parte din judeţul Rădăuţi şi o fâşie din Vechiul Regat (teritoriul Herţa)5.
In provinciile anexate prin forţă de imperiul bolşevic, teroarea şi genocidul
practicate pc scară largă puneau în pericol însăşi substanţa etnică a populaţiei autohtone
româneşti. în aceste condiţii, naţiunea română trebuia să reia lupta pentru reîntregire,
într-un context internaţional mult diferit de cel de dinaintea anului 1918. Conducătorul
Statului, generalul Ion Antonescu, nu a ezitat să-şi exprime acest crez în faţa Fuhrerului
celui de-al treilea Reich: “Principalele scopuri ale politicii mele vor fi reîntoarcerea la
patria mamă a Basarabiei şi a regiunilor nordice din Bucovina şi Transilvania”6.

’Hermann Weber, Die Bukovina im Zweiten Weltkrieg, Hamburg, 1972, p.20.
2Gcorge Ciorăncscu, Bessarabia. Disputed Land between East and West, MUnchcn, 1985, p. 116.
3Vezi Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia. Culegere de documente,
Chişinău, 1991, p.3 şi urm.
*Apud Florin Conştantiniu, Intre Hitler şi Stalin. România şi pactul Ribbentrop-Molotov,
Bucureşti, 1991, p.104-105.
5Ion Şişcanu, Uniunea Sovietică - România. 1940, Chişinău, 1995, p.72.
^Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu in fa ţa istoriei, vol.I, Iaşi, 1990, p. 143.
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O peraţiunile m ilitare din sudul B ucovinei

Atitudinea agresivă a U.R.S.S.-uIui ce viza acapararea unor noi teritorii, printre
care şi sudul Bucovinei, a constituit un permanent motiv dc îngrijorare în întreaga
perioadă 1940-19417. Deoarece era “o bază ideală pentru un Drang nach Osten
german”8, în Directiva Nr.21 semnată de Hitlcr la 18 decembrie 1940, România sc găsea
inclusă la capitolul “Aliaţii probabili şi rolul lor”9, fără o prealabilă consultare a
guvernului de la Bucureşti. La 12 iunie 1941, cu ocazia unei vizite la Miinchen,
Antonescu a luat cunoştinţă în linii mari despre conţinutul planului Barbarossa10. în
noul context geopolitic - deşi România era cu totul străină de intenţiile expansioniste ale
nazismului - interesul naţional ne situa, pentru moment, pe aceeaşi baricadă cu foştii
inamici. în cadrul Blitzkrieg-ului german, forţele armate române aveau misiunea de a
asigura flancul drept al Grupului de armate Sud. Conducătorul Statului va primi
comanda Grupului de armate General Antonescu format din Armata 11 germană şi
Armatele 3 şi 4 române11.
La 22 iunie 1941 este emis cclebru! Ordin către armată, prin carc ostaşii români
erau îndemnaţi să lupte “pentru dezrobirea fraţilor noştri, a Basarabiei şi Bucovinei,
pentru cinstirea bisericilor, a vieţii şi căminurilor batjocorite de păgânii cotropitori”12.
Cauzele intrării României în război - fără a avea o înţelegere militară cu Rcichul - se
găsesc în agresiunea sovietică neprovocată din vara anului 1940. Istoricul Gh. Brătianu
remarca faptul că, încă de la început, lupta dusă de trupele române a avut un caracter
strict defensiv şi chiar ofensiva “nu a fost niciodată decât un contraatac” 13. Războiul
sfânt început de România la 22 iunie 1941 nu era o “cruciadă” ideologică, ci o încercare
de salvare a naţiunii şi a statului în faţa pericolului din Răsărit. Pentru aceste motive s-a
bucurat de un larg sprijin din partea populaţiei, "care a văzut în cl o calc de înlăturare o
dată pentru totdeauna a ameninţării ruseşti la adresa fiinţei ţării”14.
Armata 3 română, condusă dc generalul Petre Dumitrescu, ce ocupa poziţii în
Bucovina şi nordul Moldovei, trebuia să înceapă cea dintâi ofensiva împotriva
adversarului15. Datorită configuraţiei frontului gcrmano-sovietic - forţele din România
fiind avansate spaţial spre est cu 250-400 km - timp de zece zile, Grupul de armate
General Antonescu a desfăşurat mai ales acţiuni cu caracter local16. în această perioadă,
în Bucovina, dc o parte şi dc alta a liniei de demarcaţie, s-au desfăşurat acţiuni

sporadice, unele însă deosebit de violente, ce au constat în: recunoaşteri în adâncime,
hărţuieli, atacuri şi contraatacuri, trageri dc artilerie, bombardamente ale aviaţiei17.
Documentele ce urmează să fie prezentate se referă mai ales la consecinţele
acţiunilor sovietice asupra unor localităţi din judeţele Rădăuţi şi Suceava.
Bombardamentele inamice au produs mari pagube populaţiei civile din zona de frontieră
cu toate că satele au fost evacuate în prealabil până la o adâncime de 10 km (doc. nr. 1 ).
Dintre localităţile urbane, cel mai mult a avut de suferit oraşul Şiret (vezi doc. nr. 3, 8 ,
9, 10) cc a fost incendiat. Au fost arse sau lovite în plin de obuze 67 de casc şi 15
prăvălii, iar stricăciuni dc mai mică amploare au afectat Fabrica de bere, 6 ateliere
meşteşugăreşti ş.a., totalul distrugerilor ridicându-se la 21 106 000 lei18. Pagubele de
aici sunt întrecute doar dc ccle suferite de locuitorii din Sinăuţii de Jos ce dcpăşcsc 25
milioane de lei19. Multe din acţiunile aviaţiei şi artileriei sovietice aveau scopul de a
demoraliza şi teroriza populaţia civilă din rândul căreia se înregistrează morţi şi răniţi
(doc. nr. 3, 6 , 7, 12). în faţa acestui “război ciudat” ale cărui resorturi intime nu le
cunoşteau, locuitorii intrau uneori în panică, dar mai ales erau nemulţumiţi de lipsa unei
reacţii decisive din partea trupelor româno-germane (doc. nr. 3, 4). Documentul nr.l 1
este legat de reinstalarea administraţiei româneşti în teritoriul eliberat - unde România a
fost împiedicată să-şi exercite suveranitatea în perioada 1940-1941 - la scurt timp după
începerea ofensivei în ziua de 2 iulie20. Astfel, statutul de ocupatio bellica sub care a
intrat Basarabia şi nordul Bucovinei după ultimatumul sovietic va fi înlăturat după
principiile arma armis opponenda sunt, adică prin război21.
Telegramele şi adresele oficiale de mai jos au în marea lor majoritate ca autori
militari dc carieră (prefecţii celor două judeţe), şi conţin fapte şi informaţii cc se
remarcă prin prccizia şi capacitatea de a surprinde dramatismul momentului istoric. Din
aceste considerente, prin publicarea lor sperăm să contribuim la o mai bună cunoaştere a
situaţiei din sudul Bucovinei în primele zile ale intrării României în vâltoarea celei de a
doua conflagraţii mondiale.
***

7Vezi printre altele Alexandru Cretzianu, Ocazia pierdută, laşi, 1995, p.218 şi urm; Grigore
Gafcncu, Preliminarii la războiul din răsărit, Bucureşti, 1996, passim; Adrian Brişcă, Raporturi
de graniţă romăno-sovietice. (noiembrie 1918 - iunie 1941), în Arhivele Totalitarismului,
Nr. 1/1996, p.56-58.
8Gh. Barbul, Al treilea om al Axei, Iaşi, 1992, p.2.
9H.R. Trevor-Roper, Hitler -directives de guerre, Paris, 1965, p.77.
10Andrcas Hillgrubcr, Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu. Relaţiile germano-române
(1938-1944), Bucureşti, 1994, p.I69.
11 România în anii celui de-al doilea război mondial, vol.I, Bucureşti, 1989, p.365.
^Monitorul Oficial, Partea I, nr.145 din 22 iunie 1941, p.3587.
13Gh. Brătianu, La Bessarabie. Droits nationaux et historiques, Bucharcst, 1943, p.203 şi urm.
14Kcith Hitchins, România. 1866-1947, Bucureşti, 1996, p.501.
15Constantin I. Kiriţcscu, România în al doilea război mondial, vol.I, Bucureşti, 1993, p.241.
16Florin Constantiniu, Ilie Schipor, Trecerea Nistrului. 1941. O decizie controversată, Bucureşti,
1995, p.85.
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1.
1941 iunie 19, Bucureşti. Ordin telegrafic din partea Ministerului Apărării Naţionale
către Prefectura judeţului Rădăuţi cu privire la începerea evacuării ("colectările") în
zona viitoarelor operaţiuni militare.

17Vezi Arhivele Militare Române, Jurnal de operaţii al Armatei 3, d. 105, p.315 şi urm; ibidem,
Jurnal de operaţii al Corpului de Munte, d.43, f.90 şi urm.; Alesandru Duţu, Mihai Retegan,
România în război. 1241 zie de încleştare. Eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord (22
iunie - 26 iulie 1941), Bucurcşti, 1993, passim.
i8A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d.43/1941, f.38-40.
19Ibidem, f.6.
20
•
•
General Platon Chimoagă, Istoria politică şi militară a râsboiului României contra Rusiei
Sovietice. 22 iunie 1941 - 23 august 1944, Ed. a Il-a, Madrid, 1986,p. 138.
21
Oreste Temăvcanu, Ocupaţiunea inamică a Bucovinei de Nord în lumina dreptului, în
Pandectele Române, Anul XXI, 1942, Partea a IV-a' p.195-196.
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Nr.1967
Fulger

Telegramă
D.Prefect jud. Rădăuţi
din data de 19 VI 1941

Urmare la ordinul telegrafic cifrat numărul 32474 dc astăzi conform ordinului D-lui
Ministru Ap.Naţion. colectările din zona dc frontieră Prut şi linia convenţională din
Bucovina se va face astfel stop. Faza întâi stop. Satele din zona de frontieră până la o
adâncime de zece kilometri operaţiune care începe imediat şi se execută în minimum de
timp stop. Faza doua stop. Până la adâncimea de douăzeci dc kilometri şi numai cu
ordin special ce se va da de acest departament.
p. Ministru subsecretar de stat
al aprov. Lt.col. Zolaru
No 32680
Intrare Nr.30/Cifr. Din 19 VI 1941
Arhivele Naţionale, Filiala Judeţeană Suceava (în continuare se va cita A.N.S.), fond
Prefectura jud. Rădăuţi, d. 150/1941, f.28.

2.
1941 iunie 23, Bucureşti. Ordin telegrafic al ministrului Afacerilor Interne prin care se
cere prefectului de Rădăuţi raportarea acţiunilor militare sovietice ce vor afecta
teritoriul acestui judeţ.
Nr. 2441
Fulger

Telegramă
Prefect Rădăuţi

O peraţiunile m ilitare din sudul Bucovinei
Telegramă
General Divizie Dimitrie Popescu
MINISTERUL INTERNELOR
Bucureşti
Inamicul a presat în sectorul Climăuţi-Văşcăuţi stop. La 24 iunie ora 18-19
Cavaleria a luat poziţii înapoi stop. Situaţia s-a restabilit astăzi 25 iunie până la ora 11
stop. Grănicerii nu au părăsit pichctclc chiar cu presiunea făcută asupra lor de cavalerie
carc sc retrăgea stop.
Oraşul Sirct a fost bombardat astăzi 25 iunie ora 8 şi 9 cu peste una sută obuze
de artilerie grea, schija doi cm. Stop. Stricăciuni importante nu sunt, în centru toate
geamurile sparte, un tânăr mort, stop. La Domeşti personalul gărci în panică, stop.
Domnul Comandant al Cercului de Recrutare a dispus contrariu ordinelor îmbarcarea
familiilor influenţând asupra populaţiunei stop. La ora 15 şi 15 m. trei avioane inamice
au sburat asupra Domeşti atacând cu mitraliera biserica şi câteva case, nici un mort
stop. Am fost la faţa locului stop. în sectorul Vicov dc Sus bombardament dc artilerie
calibru mijlociu, un copil mort, şapte casc incendiate şi localizat.
Prefect Rădăuţi Lt. Col. Ioncscu
No. 799 cab.
2 6 VI 1941
A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 35/1941, f.32.
4.
1941 iunie 26, Rădăuţi. Prefectul judeţului Rădăuţi transmite telegrafic Ministerului
Afacerilor Interne situaţia din zona de operaţii în ziua de 26 iunie 1941.

Prezentată la Bucureşti, Nr. 19281 cl. St...cuv. 55 data 23 ora 12 m.30
Veţi raporta fără întârziere subsemnatului orice acţiune întreprinsă de inamic
pc teritoriul judeţului Dv. Bombardament aerian etc. stop. Nici o informaţie nu va fi
raportată înainte de a fi verificată şi confirmată ca exactă.
Ministrul Af. Interne Gl. de Divizie Popescu
No. 4176
p. Conformitate
ss. indescifrabil
A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 35/1941, f.27.
3.
1941 iunie 26, Rădăuţi. Raport telegrafie al prefectului judeţului Rădăuţi destinat
informării generalului D. Popescu cu privire la desfăşurarea ostilităţilor în perioada 2425 iunie.

Telegramă
General de Divizie Dimitrie Popescu
MINISTERUL INTERNELOR
BUCUREŞTI
26
iunie s-au bombardat artilerie calibru mijlociu satele Vicov de Sus şi Jos,
Frătăuţi Noi, Gălăneşti, Voitinel şi Bilca cu rafale scurte stop.
La Vicov de Sus un mort doi răniţi stop.
La ora 1845 minute oraşul Rădăuţi atacat cu mitraliere de opt avioane vânătoare cu
cartuşe inccndiare un centimetru şi cinci şi cartuşe mitralieră şase şi cinci stop. Au
sburat la mică înălţime venind dinspre Volovăţ stop. Un rănit, trei casc incendiate
localizat stop. Nici o apărare antiaeriană, lumea este liniştită dar nemulţumită ncvăzând
reacţiunea noastră.
Prefect Rădăuţi
Lt. Col. Ionescu
No. 804 cab.
A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 35/1941, f.33.
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5.

7.

1941 iunie 26, Rădăuţi. Adresa Prefecturii jude (ului Rădău/i către preturile din
subordine prin care se cere adoptarea de măsuri pentru protejarea populaţiei civile
împotriva bombardamentelor sovietice.

1941 iunie 27. Rădăuţi. Raportul telegrafic al prefectului judeţului Rădăuţi către
Ministerul Afacerilor Interne prin care sunt oferite informaţii asupra desfăşurării
luptelor în ziua de 27 iunie.

ROMANIA
Prefectura jud. Rădăuţi
No. 802 din 26 VI 1941
Cabinet

TELEGRAMA
General Divizie Dimitrie Popescu
MINISTRUL INTERNELOR BUCUREŞTI

Către pretura plăşii/toate

Toţi pretorii să umble prin comunele limitrofe cu frontiera şi să le explice Ia
oameni să nu se îngrijească de bombardamentul artileriei cc le fac Ruşii. Să intre în
adăposturile cc s-au făcut în acest scop pentru cei ce s-ar găsi la comune mai ales copii.
Cei ce se găsesc la munca câmpului se vor culca la pământ până încetează
bombardamentul.
Ostaşii noştri se găsesc la frontieră şi veghează frontierele.
PREFECT
Lt. Colonel Ionescu

Satele Baincţ şi Climăuţi ieri ocupate dc inamic au fost reluate azi 27 iunie
stop. Bombardamente artilerie ambele părţi stop. Avioane vânătoare inamice au sburat
la ora 15 în sectorul Sinăuţi; Rogojeşti; Vicşani; Dorneşti; Satu Marc; atacând cu
mitraliera populaţiunea aflată la munca câmpului stop. Efect zeroPREFECT RĂDĂUŢI
Lt. Colonel Ionescu
No 808 cab.
A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 35/1941, f.35.

A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 36/1941, f.47.

8.
1941 iunie 27. Rădăuţi. Prefectul judeţului Rădău/i informează organele centrale
despre bombardarea oraşului Şiret.

6.
1941 iunie 26, Vicovul de Sus. Raportul pretorului plăşii Vicovelor către prefectul
judeţului Rădăuţi, privind efectele bombardamentelor de artilerie inamice asupra unor
localităfi din subordine.
ROMANIA
•
Judeţul Rădăuţi
Pretura Plăşii Vicovclor
Nr. 145/M.O.N.T.
din 26 VI 1941, ora 12,30

TELEGRAMA-Fulger
General Divizie Dimitrie Popescu
MINISTRUL INTERNELOR BUCUREŞTI

Intrat la 29 VI 1941
No 822
Către
Prefectura Judeţului
Cabinetul D-lui Prefect Rădăuţi

La ordinul Dvs. telefonic de astăzi, avem onoarea a vă raporta că inamicul a
executat un bombardament de artilerie în cursul zilei dc ieri asupra comunei Vicovul de
Sus cam pe la ora 12, iar altul pe la ora 19. în dimineaţa zilei de astăzi s-a mai executat
un bombardament asupra acestei comune.
Mai multe obuze au căzut în apropiere de primărie şi biserică. De asemenea s-a
observat că se ţinteşte şi asupra Gimnaziului Industrial şi a liniei ferate.
Prin aceste bombardamente a fost ucis un copil, iar alţi doi răniţi şi s-au distrus
trei case. Prin gloanţe incendiare au fost aprinse în cursul ultimelor 3 zile 6 case.
S-au mai exccutat bombardamente scurte asupra Vicovul de Jos şi Gura Putnei.
Populaţia este liniştită şi se ţine în apropiere dc adăposturi pentru ca să nu fie
surprinsă de bombardamente.

Bombardament intens artilerie toate calibrele începând de la ora 12 până la ora
2 0 şi 30 dc minute cu obuze inccdiare a avut drept rezultat aprinderea centrului Sirct

stop. Am fost la faţa locului luând măsuri ca în noaptea aceasta să salvez ce sc mai
poate salva.
Prefect Rădăuţi
Lt. Colonel Ionescu
ss. indescifrabil
No 810
cab.
A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 35/1941, f.34.
9.
1941 iunie 27, Rădău/i. Adresă a Prefecturii judeţului Rădău/i către comandantul
Cercului de Recrutare din localitate prin care se cere punerea la dispozi/ie a tuturor
mijloacelor de transport auto pentru a fi folosite la salvarea bunurilor statului din
oraşul Şiret.

A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 35/1941, f.39.
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f. urgent, ora 22 30
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Intrat Ia 29 VI 1941
No 822
Către Cercul de Recrutare
Rădăuţi
Domnul Colonel Opriţă

Am onoare a vă ruga să binevoiţi a ne pune la dispoziţie toate camioanele şi
maşinile disponibile, chiar în noaptea aceasta, pentru a salva averea Statului din oraşul
Şiret, care este în întregime incendiat.
Rog confirmaţi primirea.
Prefect
Lt. Colonel Ionescu
A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 35/1941, f.36.
10.
1941 iunie 19, Rădăuţi. Raport telegrafic al Prefecturii judeţului Rădăuţi către
Ministerul de Interne cu privire la incendiile produse de bombardamentele inamice iii
oraşul Şiret.

TELEGRAMA
General Divizie Dimitrie Popescu
MINISTRUL INTERNELOR
BUCUREŞTI
Urmare Ia telegrama cifrată 810/1941 raportez că nu s-a putut salva nimic.
După o pauză dc una jumătate de oră bombardamentul a continuat toată noaptea arzând
60 case majoritatea prăvălii evreieşti stop.
>
Regimentul 3 Călăraşi a luat un camion dc făină stop. Am fost Ia faţa locului
depozitând la Primăria oraşului şi Poliţie marfa cc n-a ars luînd măsuri pentru prinderea
celor cari s-au dedat la ja f stop. La ora 20 inamicul continuă bombardamentul asupra
oraşului Şiret.

PREFECT RĂDĂUŢI
Lt. Col. Ionescu
No 818 cab.
A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 35/1941, f.37.

11.
1941 iulie 6 , Seletin (?). Locotenet-colonelul Ionescu transmite Prefecturii din Rădăuţi
o notă telefonică ce conţine informaţii despre mişcările de trupe şi reinstalarea
administraţiei româneşti în localităţile eliberate aparţinând acestui judef.

NOTA TELEFONICĂ No 16 055
6 iunie 1941
Flamura*
Sergentul
Raia Nicolai
Maiorul Roşea şi Slt. Pcia din Divizia VI Tunuri de Munte găsiţi de
subsemnatul la ora 2 astăzi 6 VII în Seletin dă următoarele informaţiuni:
Ieri 5 VII ora 15 un sergent din Divizionul VI Tunuri dc Munte raportează că a
văzut pe Cercmuş o gmpă cu o puşcă mitralieră îndrcplându-se între Putila şi Plosca, dc
provinienţă Ungurească. La Putila s-ar găsi formaţiuni din grupul 8 Vânători dc Munte
şi nu crede că în Sârghieni să fie trupe Ungureşti.
în Seletin sc găsea un detaşament dc Ciclişti Germani care facc legătura între
Gnipul 8 Vânători Munte şi Unguri.
Am încercat a merge la Sîrghieni dar drumul între Seletin - Plosca este minat.
Cu greu am străbătut drumul pe jos dc la Ulma la Rusca, fiind minat pc o porţiune de
800m.
Nu sc poate merge dccât pe jos şi numai cu grăniceri carc cunosc camuflajul minelor
de pe şosea.
în noaptea dc 5 spre 6 VII am instalat pc pretorul plăşii Seletin.
Prefect
Lt. Colonel,
Primit de Serg.
Ionescu
Raia Nicolai
ss. indescifrabil
ora 6
A.N.S., fond Prcfcctura jud. Rădăuţi, d. 36/1941, f.43.

12.

1941 august 1, Suceava. Prefectul judeţului Suceava transmite Direcţiunii M.O.N.T. din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne date în legătură cu incursiunile aviaţiei sovietice
în perioada 25-28 iunie.
1 august 1941
3259/ M.O.N.T./941
Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea M.O.N.T.
BUCUREŞTI
La ordinul Domniei Voastre Nr. 74355/M. din 30 Iunie a.c., însoţit dc ordinele
comandamentului Apărării Antiaeriene Nr. 5654 şi Nr. 42991 din 25 Iunie a.c., repetat
cu ordinul D.V. Nr.76197/M. din 28 Iunie a.c., avem onoarea a Vă raporta după cum
urmează:
în ziua de 25 Iunie a.c. orele 5,30 , patru avioane dc recunoaştere ruseşti
venind dinspre Rădăuţi urmând traectul Călineşti-Părhăuţi-Iţcani-Şchcia şi Succava, au
'Cel ce a recepţionat nota tclcfouică a trecut din greşeală luna iunie în loc de luna iulie. Flamura
era denumirea codificată a Armatei 3.
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zburat la o înălţime dc 180-200 m, cu focuri de mitralieră au rănit o femeie şi un soldat
în comuna Iţcani.
Alarma s-a dat la orele 5,28 şi a durat 5 minute.
încetarea alarmei s-a dat la orele 5 ,3 3 .
N-au aruncat bombe şi n-au provocat alte pagube sau stricăciuni.
N-au lansat paraşutişti sau manifeste.
N-a fost doborât nici un avion inamic.
La orele 8,10 6 avioane neidentificatc au zburat la o înălţime mare, venind
dinspre Litcni, urmând traectul Udcşti - Ruşii Mânăstioarei - Burdujeni - Iţcani Dărmăncşti, îndreptându-se spre Rădăuţi.
Alarma s-a dat la orele 8 ,8 a durat 5 minute.
încetarea alarmei s-a sunat la orele 8,13. N-au produs nici o pagubă şi nici o
stricăciune.
N-au lansat bombe, paraşutişti sau manifeste.
N-a fost doborât nici un avion inamic.
Ziua de 26 Iunie, la orele 4,15 3 avioane neidentificate venind dinspre Şiret,
urmând traectul Şerbăuţi-Mitoc-Adâncata-Burdujeni-Pătrăuţi-Dărmăneşti, îndreptânduse spre Rădăuţi, au zburat la marc înălţime.

Ziua de 28 Iunie a.c. orele 6,28. Un avion dc vânătoare rusesc venind dinspre
Domeşti urmând tracctul Dărmăncşti-Pătrăuţi-Iţcani dcalungul liniei C.F.R. peste
Burdujeni, Vcreşti-gara, îndreptându-se spre Paşcani, a zburat la o înălţime joasă. Alarma s-a dat la orele 6,26 a durat 7 minute. încetarea alarmei s-a sunat la orele 6,33.
Aviaţia amică n-a intervenit. A mitraliat gara Iţcani, fabrica dc zahăr Iţcani şi gara
Burdujeni.
Victime: morţi sau răniţi n-au fost şi nici alte pagube sau stricăciuni n-au
provocat.
N-a lansat bombe, paraşutişti sau manifeste. N-a fost doborât.
Dc la 29 Iunie a.c. şi până în prezent nu s-a petrecut nici un eveniment.
Totodată raportăm că, imediat ce vor producc incursiuni sau bombardamente
aeriene, vom înainta la timp darea dc scamă, după cc va fi verificată pc teren.
Prefect,
Şeful Bir. M.O.N.T.
Colonel M. Strocscu
Gh. Popovici
ss. indescifrabil
A.N.S., fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 3/1940, f.84-85.

Alarma s-a dat Ia orele 4,13 şi a durat pînă la 4,18. Intervenind 5 avioane de
vînătoare româneşti, avioanele inamice au luat zborul spre frontieră. N-au executat nici
un atac, ncproducând nici o pagubă sau stricăciune.
N-au lansat bombe, paraşutişti sau manifeste. N-a fost doborât nici un avion
inamic [...].
Orele 8,38 2 avioane dc vânătoare ruseşti au zburat la o înălţime dc 200 m.
Alarma care s-a dat la orele-8,36 a durat 5 minute. încetarea alarmei s-a dat la orele
8,41. Aviaţia amică n-a intervenit. Au mitraliat gara şi abatorul dc export din Burdujeni.
Victime: morţi sau răniţi nu au fost şi nici alte pagube sau stricăciuni nu au
provocat.
inamic.

N-au lansat bombe, paraşutişti sau manifeste. N-a fost doborât nici un avion

Ziua de 27 Iunie a.c. orele 5,40 , 2 avioane dc recunoaştere ruseşti, venind
dinspre Ilişcşti, Sf. llie, Suceava, Burdujeni, îndreptându-se spre Dorohoi, au zburat la o
înălţime de 200 m. Alarma s-a dat la orele 5,38 a durat 10 minute. încetarea alarmei s-a
sunat la 5,48. Aviaţia amică n-a intervenit. Au mitraliat comuna Şcheia-Burdujeni şi
oraşul Suceava.

D ocum ents concernant les opdrations m ilitaires ddrouldes au sud de la Bucovine
pendant les prem iers jo u rs de la guerre anti-sovidtique

L’dtude signde Mihai Aurelian Căruntu prâsente des moments moins connus du
ddbut de la deuxieme guerre mondiale et met I'accent sur les consdquences des
opdrations militaires ddrouldes au sud de la ligne de demarcation qui a divisd la
Bucovine suite l’ultimatum sovidtique. On prdsente des documents inddits concernant
ces dvdnements qui s’inscrivent dans l’effort scientifique de rdcupdration de l’histoire
censurdc. Les tclegrammes et les adresses officielles - dont la plupart des auteurs sont
des militaires de carrtere- contiennent des faits et des renseignements qui se remarquent
par la prdeision ct la capacitd de surprendre le dramatisme de ce moment historique.

A fost rănit plutonierul dc la antiaeriană din Şcheia. Alte pagube sau stricăciuni
n-au provocat. N-au lansat bombe, paraşutişti sau manifeste. N-a fost doborât nici un
avion inamic.
La orele 16,40 6 avioane de vânătoare ruseşti, venind dinspre Vicşani urmând
traectul Domeşti-Comăneşti-Solca, îndreptându-se spre Voevodeasa, au zburat la o
înălţime marc. Alarma s-a dat la ora 16,38 , a durat 5 minute. încetarea alarmei s-a sunat
la orele 16,43. Aviaţia amică n-a intervenit. N-au executat nici un atac.
Victime: morţi sau răniţi n-au fost şi nici alte pagube sau stricăciuni nu au
provocat. N-au lansat bombe, paraşutişti sau manifeste.
N-a fost doborât nici un avion inamic.
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UN CERCETĂTOR MAI PUŢIN CUNOSCUT A VESTIGIILOR
ARHEO LO GICE DIN BUCOVINA: ISIDOR CAV. DE ONCIUL
MIRCEA IGNAT
Un repertoriu arheologic propus a se realiza penini judeţul Succava nu trebuie
să omită descoperirile mai vechi, contribuţiile şi strădaniile înaintaşilor oricât de
modeste ar fi ele. în categoria informaţiilor uitate sunt câteva consemnări publicate cu
mai bine de un secol în urmă de bucovineanul Isidor cav. de Onciul. întrucât şi
personalitatea acestuia este astăzi mai puţin cunoscută, înainte de a prezenta cele câteva
informaţii de natură arheologică, ne permitem să schiţăm o scurtă biografie a autorului
lor şi o succintă caracterizare a operei sale.
Profesoul şi teologul Isidor cav. de Onciul, născut în 1834, la Frătăuţii Noi1,
este descendent dintr-o familie boierească a cărei strămoşi ne sunt cunoscuţi încă de la
începutul sec. al XVIII-lea2, străbunicul său Grigoraş Onciul fiind înobilat în 17893, titlu
nobiliar care-i va fi confirmat şi lui Isidor în 1876'’. Studiile liceale şi cele teologice le
parcurge la Cernăuţi, urmând ca o specializare superioară teologică să o obţină prin
frecventarea din 1858 a cursurilor Universităţii din Viena. în 1862 este preoţit, fiind
paroli la Vicovul de Sus până în 1867. când este chemai în rândurile cadrelor didactice
la Institutul de studii teologice din Cernăuţi, unde cu anii în urmă fusese elev. Din 1875,
devine profesor universitar predând dc-a lungul anilor studiul Vechiului Testament şi
limbile orientale. Atât pe linie bisericească cât şi pe cea universitară va avea parte de
binemeritate onoruri. Se stinge din viaţă pe 2 martie 1897.
Opera lui Isidor Onciul este amplă predominând, cum este şi firesc, articole,
manuale universitare sau studii mai ample cu tematică teologică. A fost un colaborator
statornic ai revistei bucovinene de cultură teologică "Candela", unde şi-a publicat
majoritatea lucrărilor, iar, în rezumat, o serie de studii privind viaţa bisericii ortodoxe
bucovinene Ie-a publicat şi în limba germană pentru o informare mai largă a opinei
publice cu privire la starea şi rostul prestigioasei instituţii5 . Nu ne propunem măcar
evocarea succintă a operei teologice, lipsindu-ne orice competenţă în acest domeniu.

'Principalele date biografice ne sunt cunoscute din E nciclopedia rom ână, voi. III,
Sibiu, 1904, s.v. (articol semnat de I.G.Sbiera) şi din E nciclopedia "C ugetarea",
Bucureşti, 1938, s.v.
*T. Balan, Fam ilia O nciul - studiu ţ i docum ente. Cernăuţi, 1927, p. XVIII. Pentru a nu
se crea confuzii menţionăm că marele istoric Dimitrie Onciul nu este înrudit cu această
familie.
3Ibidem , p. 131.
"Ibidem , p. 209.
5Isidor Onciul, Der griechisch-orientalischen Religionsfond, în Die Osterreichisch-ungarische
Monarchie in Wort urni Bild (Band 20. - Bukowina), Viena, 1899, p. 155-174.
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O
mai atentă lecturare a lucrărilor semnate de Isidor Onciul ne arată că
profesorul şi teologul cernăuţean era un bun cunosctor al istoriei, că stăpânea
instrumentele de lucru ale acestei discipline (de multe ori corectează transcrierea
documentelor slave făcute de înaintaşi), că poseda un fin spirit de observaţie şi avea
capacitatea de a sintetiza faptele. Cu respect pentru izvoare (pentru informaţii minore
citează şi surse orale), pe care Ie reproduce fie în traducere, fie în original. Isidor Onciul
ar fi fost un excelent istoric. Contribuţiile sale, cu o excepţie notabilă, sunt, în acest
domeniu, mai puţin spectaculoase.
Excepţia, abia pomenită mai sus, este reprezentată de o lucrare privind fondul
religionar al Bucovinei6. Este un studiu amplu de istoric economică şi statistică, privind
formarea, evoluţia şi starea acestui fond cu un rol atât de important în viaţa economică a
Bucovinei.
Studiul nu priveşte sec numai proprietăţile funciare sau de altă natură ale
mănăstirilor, ci şi monumentele ca atare, valoarea lor istorică şi artistică. Astfel, între
altele, menţionează inscripţia antică grecească de Ia Dragomima despre a cărei
provenienţă, ca şi alţi cercetători, nu ştie nimic7. în ceea ce priveşte Mănăstirea Putna
sunt interesante notele sale privind mormintele atlate în biserică şi săpăturile efectuate
în 1856, prin care s-au scos la lumină unele morminte domneşti, între care şi cel al lui
Ştefan cel Marc8 . însemnările lui Onciul adăugându-se altora care au relatat acest
eveniment cu o conotaţie aheologică9. Merită să amintim şi starea minelor vechii
mănăstiri de la Moldoviţa din vremea lui Onciul ca să observăm degradarea rapidă a lor,
în ultima sulă de ani, întrucât "se vedea încă boltitura de deasupra altarului, cam de un
stat de om deasupra pământului, pe dinăuntru cu urme de zugăvituri"10. în acest sens
interesantă este şi referirea Ia ruinile vechi de la Humor11. La Volovăţ, Onciul, ca şi alţi
intelectual bucovineni, semnalează că în timpul unei săpături ocazionale din interiorul
biscricii actuale s-ar fi surprins o pardoseală veche, iar în ca era prinsă o lespede care
părea a fi de mormânt1", fapt care ar putea indica două faze de construcţie a
monumentului.
în ceea ce priveşte Suceava, Isidor Onciul dă o serie de detalii interesante
privind bisericile Mirăuţi şi Sf. Dumitru. Despre ultima relatând că în anul 1877, "am
văzut tinda întreagă pardosită cu pietre de mormânt, se în[elege luate de-n jurul
bisericei. între ele unele şi de marmură (astăzi nu mai sunt ! - n .n .)... De scrisoarea de
pe ele care de bună seamă pentru noi în multe privinţe ar avea interes mare - nici o
6tdein, Fondul religionar gr. or. al Bucovinei. Substratul, formarea, dezvoltarea, administraţia şi
starea lui de faţă. în "Candela". Cernăuţi, VIII, 1889, p. 671-693,737-760, 801-826; IX. 1890, p.
1-20, 65-81, 129-158, 193-219, 273-284, 345-371, 409-427, 473-493, 545-560, 609-624, 673-60,
741-755; X, 1891, p. 1-15,65-83, 129-144.193-205.257-272,323-338.
1
Ibidem = "Candela", VIII, 1889, 11. p. 752.
SIbidem = "Candela". VIII, 1889, 10, p. 682-687.
9F.A.Wckenhauscr, Geschichte der Kliister Woronetz und Putna, Cernăuţi, 1888, p. 80-96. Pentru
alte consemnări în limba romănă v. N. Cârlan,. Un reprtaj despre deshumarea lui Ştefan cel Mare
în 1856, în "Succava", VI-VII, 1970-1980, p. 351-358.
l0Isidor Onciul, op.cit., în "Candela", VIII, 1889, 12, p. 818.
UIbidem, p. 814.
'2Ibidem = "Candela”, X. 1891, p. 13.
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urmă. O parte bună de istoria noastră s-a şters pentru totdeauna cu picioarele - nu
străine, ci ale noastre"'3. De fapt, în studiul mai sus citat, Isidor Onciul consemnează pe
bază de documente situaţia monumentelor în mină de la Suceava: Biserica Mirăuţi,
Biserica Adormirii Maicii Domnului şi cele ale Cetăţii de Scaun, ultima ca şi cea de la
Ţeţina (lângă Cernăuţi), fiind protejate de autorităţi de tentaţia locuitorilor de a le socoti
drept comode cariere de piatră. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu Biserica Adormirea
Maicii Domnului din Suceava care a fost demolată cu toată opoziţia orăşenilor14.
Studiul lui Onciul este interesant pentru a distinge starea unor monumente istorice la
sfârşitul sec. al XVIII-lea, atitudinea autorităţilor, dar şi a înţelege mentalităţile
diferitelor categorii sociale din Bucovina în ceea ce privşte astfel de vestigii.
Isidor Onciul nu se referă exclusiv la monumentele medievale, ci şi la altele din
epoci mai vechi, fapt care a şi generat aceste rânduri. Distinsul teolog a manifestat o
dragoste plină dc admiraţie faţă de ţinutul său natal - zona Rădăuţi - şi într-o scriere a
cărei caracter statistic şi de bilanţ contabil este precumpănitor îşi găsesc şi rânduri care
părăsesc monotonia textului, de altfel foarte important pentm istoria economică a
Bucovinei.
La GSlăneşti, Isidor Onciul consemnează tradiţia locală a existenţei unui sat
vechi, tradiţie întărită de descoperirea, în locul numit "Mesteceni", a mai multor
morminte de inhumaţie (nu avem posibilitatea să le datăm) şi lot după spusele
localnicilor în apropierea acestui loc se aflau şi "ruinile unei curţi boiereşti şi unele
rămăşiţe de aramă, cu care să f t fost acoperită zidirea"15.
Interesante sunt datele pe care le dă autorul nostru despre vestigiile de pe
teritoriul comunei natale - Frătăuţii Noi. "Aşa în pădurea Frătăuţului Nou, în partea ce
se zice "Cetate", se află şi acum rămăşiţele unei întărituri, care era formată de un zid
puternic şi un şanţ adânc. Temelia zidului se cunoaşte şi acum şi e atât de groasă, încât
ar umbla carul, şi deşi e acoperită de muşchi, de iarbă, chiar şi de fa g i puternici, totuşi
în unele locuri zidul stă la lumina zilei. în zid se cunoaşte locul, unde se aflase poarta,
dar şanţul fireşte că nu ntai are adâncimea primitivă, fiin d în decursul timpurilor
astupat de nărăuituri şi de frunzele codrului. întăritura aceasta are forma unui
semicerc, a cărui coardă îl formează o râpă înaltă dinspre pârâul Berina. întinderea
din înlăuntrul întăriturii de bună seamă va fi de două până la trei falei de loc. Până
acum nu a fost nimeni din învăţaţii competenţi, care să facă la starea locului cercetării
în interesul ştiinţei"'6. Fortificaţia, din datele pe care le posedăm, este peste frontieră, pe
teritoriul regiunii Cernăuţi (Ucraina), în schimb, necropola tumulară de la Frătăuţii Noi
a rămas pe teritoriul României, despre aceasta Isidor Onciul ne spune următoarele; "Dea lungul marginei despre nord-est al satului numit, unde mai înainte de asemenea
fusese codru, se află în distanţe neasemeni 17-18 movile de pământ. Tradiţia populară
susţine că ar f i mormintele celor căzuţi într-o bătălie. Cum că sunt morminte este afară
de îndoială, dar din care bătălie nu se ştie. Dacă s-ar cerca poate s-ar afla în ele nişte
sfărmături de arme, după care cel puţin aproximativ s-ar putea determina timpul.

'■'isidor Onciul, Biserica Mirăuţilor din Suceava. în "Candela", XI, 1892, 9, p. 536.
Ibidem = "Candela", XI, 1892, 9, p. 533-540; 10, p. 600-612; 11. p. 669-679.
l5Isidor Onciul, op.cit., în "Candela”, X, 1891,2, p. 74.
16Ibidem, p. 15.
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Poporul de aceste movile nu se atinge, totuşi fiind pe locul acela acum păscătoarea
satului, ele câlcându-se de vite şi spâlându-se de ploi, în timpul din urmă s-au micşorat
foarte"l7.
Astfel de movile sunt apoi semnalate şi la Horodnicul de Jos: "Movile de
acestea se află trei şi lângă Horodnicul de Jos, lângă drumul ce duce de la Rădău/i spre
Brădet"'s. Unele movile de la Horodnic au fost cercetate, şi se poate afirma că ele fac
parte dintr-o întinsă necropolă tumulară, încadrată în epoca bronzului19.
Continuând să comenteze astfel de vestigii, Isidor Onciul semnalează una
dintre cele mai interesante descoperiri, cea de la Vicovul de Sus. „Pe locurile între
Vicovul de Sus ş i Crasna s-au aflat pe la anul 1862 vârfuri de săge/i şi un pumnal rupt,
precum şi o secure de luptă sau halebardă, care fiind mâncată de rugină, a fost cu totul
stricată"20. Piesele au fost recuperate de George Grigorovici, pe atunci paroh în Crasna
(reg. Cernăuţi), care s-a mutat apoi la Suceava, dar despre soarta ulterioară a pieselor nu
mai ştim nimic. Compoziţia inventarului funerar (vârfuri de săgeţi, un akinakes şi un
topor de luptă) indică d a r că descoperirea aparţine grupului pe care l-am numit podolomoldav21. Deşi este dificil dc localizat punctul în care s-a făcut descoperirea (foarte
probabil este pe teritoriul regiunii Cernăuţi, Ucraina), această informaţie este foarte
importantă pentru cunoaşterea grupului cultural amintit, întrucât ea ne prezintă încă o
descoperire în Depresiunea Rădăuţi, alături de cele de la Satu Mare, Volovăţ şi Cajvana
şi totodată, ea reprezintă cea mai vestică descoperire a acestui grup hallstattian târziu,
dovedind că aria lui se întindea până în zona submontană.
Desigur, cele câteva fapte mai sus semnalate nu sunt spectaculoase, dârele sunt
interesante şi merită a fi cunoscute şi utilizate în viitoarele cercetări arheologice,
dovedind şi pe această cale că Isidor cav. de Onciul a fost un cercetător sârguincios şi
priceput a trecutului Bucovinei.
„

Un chercheur moins connu des vestiges archcologiques de la
Bucovine - îsidov von Onciul
Cet article met en dvidence quelques aspects concernant la vie et I’oeuvre du
tdologien Isidov von Onciul, ses qualitds de chercheur de l’histoire de la Bucovine.
Dans le cadre de ses dtudes historiques, l’auteur remarque les prdoccupations d'Onciul
concernant les monuments historiques mddidvaux de Ia Bucovine mais aussi son intdret
pour des ddcouvertes archdologiques appartenant â certaines periodes plus anciennes
parmi Iesquelles on mentionne en particulier celles de Vicov de Sus qui prdsente un
point moins connu avec des ddcouvertes appartenant au groupe culturel podolomoldave.

17Ibidem, p. 15.
18Ibidem, p. 15.

19

M.Ignat, Contribu/ii la cunoaşterea epocii bronzidui şi a Hallstatt-ului timpuriu în jude/ul
Suceava, în "Thraco-Dacica", II, Bucureşti, 1981, p. 134-136.
20Isidor Onciul, op.cit., în "Candela”, X, 1891, 1, p. 15.
M. Ignat, Un nouveau groupe culturel du Hallstatt tardif sur te territoire de la Rounmnie, în
"Studia antiqua et archaeologica", VII, Iaşi, 2000 (sub tipar).
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CATALOGUL EXPOZIŢIEI
“ARTĂ ŞI SPIRITUALITATE ÎN CULTURA CUCUTENI”
ION MAREŞ,
CONSTANTIN-EMIL URSU
Expoziţia Artă şi spiritualitate în cultura Cucuteni a fost organizată sub
patronajul Ministerului Culturii, de către Muzeul Naţional al Bucovinei în colaborare cu
Centrul de Cercetare a culturii Cucuteni de la Muzeul de Istorie din Piatra-Ncamţ,
Complexul Naţional Muzeal “Moldova” din Iaşi, Muzeul dc Istorie “Iulian Antonescu”
din Bacău, Muzeul de Istorie din Botoşani, Muzeul de Istorie din Roman şi Muzeul dc
Istoric “Ştefan cci Mare” din Vaslui. Vernisajul expoziţiei a avut loc pe data de 14 mai
1998 la Muzeul Naţional al Bucovinei. Cu această ocazie a fost lansat catalogul
expoziţiei realizat într-un număr restrâns de exemplare şi carc nu a putut fi tipărit atunci.
Tema expoziţiei este sugestivă pentru un domeniu important al civilizaţiei
Cucuteni din cncoliticul României. Ar fi insuficient să subliniem aici performanţele
inegalabile care au fost atinse în cadrul artei cucutcnicne. Ne rezumăm în a sintetiza
acest lucru printr-un citat din lucrarea elaborată de prof. Vladimir Dumitrescu,
referitoare la domeniul amintit: “Faţă de culturile strict contemporane, cultura Cucuteni
deţine un primat incontestabil, valoarea artistică a ceramicii sale pictate fiind deosebită.
Şi, dc altfel, riu trebuie să omitem nici constatarea cu totul obiectivă că, şi în epocile
următoare, puţine sunt culturile ale căror împliniri artistice sc pot compara cu acelea ale
culturii Cucuteni a ceramicii pictate, aşa încât primatul la care ne-am referit apare şi mai
grăitor.(...) E locul să spunem că nivelul ridicat la care sc situează realizările artistice
ale culturii Cucuteni nu iau exclusiv o valoare relativă, rezultată din comparaţia cu alte
manifestări, mai mult sau mai puţin contemporane, deoarece sc poate vorbi, fără teamă
de exagerare, dc o valoare obiectivă absolută, independentă dc mediul şi timpul în carc
s-a dezvoltat. Exemplele pc care le vom da şi materialele cu care le vom ilustra vor arăta
limpede, credem, temeinicia acestor aprecieri.” 1
Fenomenul religios al civilizaţiei amintite este o esenţă a spiritualităţii unei
culturi agrare care, spre sfârşitul existenţei sale, a atins nivelul qvasiurban. Pentru
aprofundarea acestei teme este suficicnt să amintim lucrarea dc sinteză elaborată dc dr.
Dan Monah şi publicată în anul 1997.2
în catalog sunt cuprinse piesele carc au făcut parte din expoziţie. Selecţia lor a
fost riguroasă şi, în peregrinările noastre la muzeele din Moldova, ne-am văzut, de cele
mai multe ori, în ipostaza de a renunţa, nu fără regrete, la obiecte de o valoare
inestimabilă carc şi-ar fi avut locul alături de celelalte.

1Vladimir Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, Bucureşti, 1979, p.7.
"Dan Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-TripoUe, Piatiu-Ncarnţ, 1997.
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Subliniem faptul că expoziţia a fost organizată în memoria preotului
Constantin Matasă, pasionat arheolog, întemeietorul colecţiei cucutcniene de la Muzeul
de Istorie din Piatra-Neamţ.
Piesele incluse în catalog sunt, în mare parte edite. Pentru exemplarele inedite
transmitem mulţumirile noastre colegilor dc la muzeele carc au colaborat în organizarea
expoziţiei, pentru permisiunea de a le publica.

(Bucureşti, 1979), lucrare dc bază pentru studiul stilisticii cucutcniene, fiind de altfel şi
unica care abordează această temă vastă.
O importantă contribuţie a adus preotul C. Matasă care, între 1939-1940,
întreprinde săpături arheologice la Bodeşti-“Fn/ffm j/ca", prilej cu care, printre alte
piese de o mare valoare ştiinţifică şi artistică, descoperă celebra Horă de la Frumuşica,
precum şi vasul cu colonete, unicat în privinţa formei şi, mai ales, a expresiei artistice.
Dc asemenea, lui i se datorează descoperirea multora din aşezările importante ccrcetate
pc teritoriul judeţului Neamţ, şi mai ales înfiinţarea Muzeului arheologic de la Piatra
Neamţ care are o colccţie impresionantă de vestigii cucutcniene, poate cea mai mare şi
mai importantă din România la ora actuală. Tot el este cel care descoperă aşezarea dc la
Calu (azi Piatra Şoimului)-Horodiştea, cercetată sistematic între 1936-1948 de
arheologii bucureştcni Radu şi Ecaterina Vulpe, şi valorificată prin monografia Izvoare.
Săpăturile din 1936-1940 (Bucureşti, 1957), staţiune care prin stratigrafia sa va duce la
identificarea culturii Precucuteni (fazele II-III) şi la elucidarea unor aspecte referitoare
la originea culturii Cucuteni.
I. Nestor ocupă un Ioc important în studierea civilizaţiei precucuteniene şi
cucutcnicnc, cl fiind conducătorul colectivelor de cercetare de pc Valea Jijiei şi dc la
Montcoru, staţiuni care, prin materialele descoperite, contribuie în mare măsură la
studierea culturilor respective.
Cercetată între 1951-1961, sub conducerea prof. M. Petrescu-Dîmboviţa,
aşezarea dc la TruşeşU-Ţuguieta aduce noi date referitoare Ia fazele Cucuteni A şi B;
aici au fost descoperite 98 de locuinţe, dintre carc zece au fost considerate sanctuare, pc
baza unor reprezentări antropomorfe de mari dimensiuni. Cercetătorul ieşean va relua
săpăturile dc la Cucuteni, iar materialele descoperite vor fi publicate parţial într-o
monografie.
O altă staţiune cercetată integral şi finalizată cu o monografie (Târpeşti. From
Prehistory to History in Eastem Romania, Oxford, 1981) este cca dc la Târpcşti-/?<?/;a
lui Bodai, datorată săpăturilor S. Marinescu-Bîlcu, staţiune cu niveluri din fazele
Precucuteni II şi III şi Cucuteni A. Aici, printre alte materiale de interes ştiinţific, a fost
descopcrit celebrul “Gânditor dc la Târpeşti”, piesă unică în aria culturii Precucuteni.
Aceleiaşi cercetătoare îi datorăm şi săpăturile dc la Trudeşti, prima monografie asupra
culturii Precucuteni, precum şi numeroase studii referitoare la nco-eneoliticul românesc.
începând cu 1979 au fost efectuate cercetări sistematice, sub conducerea dr.D.
Monah, în /e//-ul de la Poduri-Dealul Ghindaru, sit cu o depunere arheologică care a
oferit numeroase date referitoare la periodizare, cronologic, viaţă materială, economică
şi spirituală a civilizaţiilor precucutcniene şi cucutcniene. Un alt sit de referinţă, cercetat
de dr. D. Monah, este cci de la Mărgineni-Ce/ă^/a, carc însă n-a făcut dcocamdată
obiectul unei monografii. Cercetătorul ieşean a publicat, alături de numeroase stu d ii, şi
două lucrări dc referinţă pentru ccrcetarea culturii Cucutcni: Aşezările culturii Cucuteni
din România (în colaborare cu Şt. Cucoş; Iaşi, 1985) şi Plastica antropomorfi a culturii
Cucuteni (Piatra Neamţ, 1997).
Alături de staţiunile amintite, merită menţionate ccrcctările de la Tg. OcnaPodci, Valea Lupului, Drăguşeni-Os/rav, Ghelăieşti-Afofeia, Mărgineni-Ce/ă/i//a,
Văleni-Piatra Neamţ, Mihovcni-Ca/i/a Moţii, Preuteşti, Malnaş-Băi, Răuccşti-Munteni,
Scînteia şi Dumcşti.

***
Ultima mare civilizaţie encolitică a Europei, înscriindu-se marelui complex
Cucuteni-Ariuşd-Tripolie, cultura Cucutcni uimeşte prin ceramica sa pictată, prin liniile
elegante şi perfecte, realizate mono-, bi-, şi tricrom, prin plastica antropomorfă şi
zoomorfă sau prin obiectele folosite aproape sigur în cadrul cultului.
în această scurtă introducere vom încerca să trecem în revistă unele aspecte ale
acestei culturi eneolitice bazîndu-ne în special pe bibliografia aferentă problematicii
abordate.
Pe fondul local precucutenian, cu aportul a două culturi vecine, respectiv
Gumelniţa (răspândită în Muntenia şi Bulgaria) şi Petrcşti (răspândită în Transilvania dc
centru-sud), puţin înainte de mijlocul mileniului IV î.IIr. s-a născut cultura Cucutcni,
care avea să deţină primatul în ceea cc priveşte valoarea artistică a ceramicii şi plasticii
sale.
Scurt istoric al cercetărilor. Descoperită în 1884 de T. Burada, aşezarea
eponimă a fost cercetată pentru prima dată de N. Beldiceanu şi D. Butculcscu, carc au
întreprins un mic sondaj. Ulterior, aşezarea de pe Cetăfuia a fost sondată şi dc N.
Beldiceanu, Gr. Buţurcanu şi G. Diamandi. între 1909-1910 profesorul german H.
Schmidt a cfcctuat cercetări sistematice la Cucutcni, finalizate cu o monografie Cucuteni in der oberen Moldau, Riimanien (Bcrlin-Leipzig, 1932), lucrare în care
autorul stabileşte două niveluri culturale (numite A şi B), face analiza stilistică a
materialului ceramic determinând cele şase stiluri picturalc a-£ şi încadrează aşezarea în
calcoliticul european.
Înl869, B. Orbân semnala la Ariuşd, în Transilvania de sud-est, o aşezare cu
ceramică pictată, care însă avea să fie sondată abia spre sfârşitul secolului de către J.
Teutsch şi V. Csulak, şi cercetată sistematic între 1907-1913 şi 1925 de către Fr. Lâszlo.
în 1893 V.V. Hvoiko descoperă şi cercctcază aşezarea dc la Tripolie, care va
contura aria de dezvoltare a marelui complex cultural; urmează apoi săpăturile efectuate
de J. Szombathy la Şipeniţ (Bucovina), publicate mai tîrziu de O.Kandyba, şi cele ale
lui Von Stern de la Petrcni (Basarabia).
Un loc important în ccrcctarca culturii Cucutcni îl ocupă VI. şi H. Dumitrescu,
carc efectuează săpături sistematice Ia Drăguşcni-Succava, Bonţeşti-Vrancca şi
Ruginoasa, Hăbăşeşti, Traian-D<?a/«/ Fîntînilor şi Dealul Viei, staţiuni de marc interes
pentru studierea acestei culturi. Important de menţionat este faptul că aşezarea de la
Hăbăşeşti-Dca/w/ Hohn este prima cercetată arheologic integral, iar materialele
valorificate într-o monografie de sit-Hăbăşeşti. Monografie arheologică (Bucureşti,
1954). Alături de numeroase studii, rămase până astăzi de referinţă, VI. Dumitrescu
analizează stilistic materialele cucutcniane, şi publică lucrarea Arta culturii Cucuteni
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Contribuţii importante la cercetarea culturilor avute în vedere şi-au adus: T.S.
Passek, V.l. Marchevici, M. Gimbutas, J. Nandriş, A. Vulpe, M. Dinu, N.I. Danilenko,
A. Niţu, Şt. Cucoş, I.T. Dragomir, E. Comşa, V. Sorokin, L. Ellis, Gh. Dumitroaia, N.
Ursulescu, C. Magda-Mantu, D. Boghian etc.
Originea şi periodizarea. Rădăcina organică a culturii Cucuteni o reprezintă
fără îndoială civilizaţia precucuteniană, carc se formează în ju r de 4850 CAL B.C. în
Transilvania de sud-est, pe fondul mai vechi liniar-ceramic, cu aportul culturilor Boianfaza Giulcşti, şi VinCa, şi care începând cu a doua fază se extinde până la Nistru, şi apoi
până la Tripolic, în apropiere de Kiev. Ceramica acestei culturi sc caracterizează prin
ardere reducătoarc şi decor realizat prin excizic, incizie şi canelură, şi mai rar pictură.
Spre sfârşitul fazei a IlI-a de dezvoltare, precucutenienii preiau de la cultura Gumelniţa
pictura cu alb. Sc considera că în acest moment, datat la cca 4400 CAL B.C., dealtfel
încă incert, sc poate vorbi de cultura Cucuteni. Probabil cam în aceeaşi perioadă
comunităţile cucuteniene preiau pictura tricromă de la cultura Petrcşti. Treptat, în cea
mai mare parte a ariei de răspândire a complexului Ariuşd-Cucuteni-Tripolie se
generalizează pictura cu roşu, alb şi negru. Sunt însă regiuni unde se mai păstrează încă
multă vreme inciziile şi canelura pentru ornamentarea ceramicii.
în privinţa periodizării, primul pas important l-a făcut H. Schmidt, care, după
încheierea săpăturilor din aşezarea eponimă, împarte cultura Cucuteni, pe baza
observaţiilor stratigrafice, în trei faze: A, A-B şi B. Mai târziu, la publicarea
monografici, renunţă la faza Cucuteni A-B, incluzând stilurile picturale a-5 în faza B. în
1963, VI. Dumitrescu propune o primă periodizare detaliată a culturii Cucuteni,
păstrând cele trei faze stabilite iniţial de H. Schmidt, pe care însă le împarte în mai
multe etape. O altă periodizare este cea realizată dc A. Niţu, care divide, pc baze
stilistice, etapele culturii Cucuteni, realizând o tipologie destul de sofisticată, şi uneori
neconfirmată stratigrafie şi statistic.
în faza A a fost împărţită în patru etape:Ar A.i, faza A-B în două, A-B| şi
AB2, iar ultima fază în trei, respcctiv etapele B 1-B 3, dintre carc ultima încă discutabilă.
Etapa Aj (cca. 4400-4350 CAL B.C.) este caracterizată prin puternice tradiţii
precucutenicne şi prin pictură bicromă, cu roşu şi alb, însă până în momentul de faţă ea
este doar teoretică. Următoarea etapă a primei faze (cca. 4350-4200 CAL B.C.) se
caracterizează prin dezvoltarea picturii tricrome, alături dc cca bicromă, procentajul
primei categorii fiind uneori mai marc, însă sc foloseşte şi ceramica decorată cu incizii
şi caneluri. Etapa Cucuteni A3 (cca. 4200-3950 CAL B.C.) este reprezentată aproape
exclusiv de pictura tricromă, însă nu lipseşte şi ceramica decorată prin incizie şi
canelură; demn de menţionat este faptul că din accastă etapă este prezentă şi specia
ceramică denumită generic “Cucuteni C”, lucrată din pastă arsă de cele mai multe ori
incomplet, având scoici pisate în amestec, şi decorată cu alveole sau impresiuni de şnur,
provenită din mediul nord-pontic, respectiv aria culturii Srednîi Stog. Ultima etapă a
primei faze (cca 3950-3850 CAL B.C.) se caracterizează prin pictură tricromă, nici
acum nelipsind canelura.
Faza Cucuteni A-B arc o durată mai scurtă, de aproximativ 200 de ani, fiind
plasată între cca. 3850-3650 CAL B.C. Ceramica sc caracterizează prin decor bicrom,
fie cu alb şi negru, fie cu roşu şi negru. Prima etapă cuprinde nivelurile cu ceramică
pictată în stilurile a şi p, iar a doua stilurile y şi 8 .

Ultima fază, datată între cca. 3650-3300 CAL B.C., se caracterizează prin
ceramică pictată bi- şi monocrom, aparţinând stilurilor picturale 5 şi e (B|), £ şi £ (B 2) şi
£ (B3). în această etapă sc constată o accentuare a reprezentărilor antropo- şi zoomorfe
pictate pc diverse vase, precum şi apariţia unor idoli, numiţi “androgini”, de mari
dimensiuni, lucraţi realist.
Aşezările. Cercetările dc teren întreprinse până în prezent au dus la
identificarea a peste 2500 dc aşezări pre- şi cucuteniene, dintre care doar patru au fost
cercetate exhaustiv, rcspcctiv Hăbăşeşti, Târpeşti, Truşcşti şi Mărgineni, multe altele
fiind doar sondate sau în curs de ccrcetarc. Alegerea spaţiilor de locuit nu s-a făcut
întâmplător, cucutenienii urmărind anumite forme dc relief şi apropierea de apă, care să
fie favorabile ocupaţiei dc bază şi, totodată, să fie uşor dc apărat. Aceştia vor prefera
terase medii şi inferioare, promontorii, interfluvii, conuri dc dejecţie şi chiar ostroave.
în privinţa ocupaţiilor, unele comunităţi, cum sunt cele de la Solea-Slatina MaretSV) şi
Lunca-Poiana Slatinii(NT), sc ocupau preponderent cu obţinerea sării prin
recristalizarea apei sărate, însă marea majoritate practicau cultivarea plantelor şi
crcşterca animalelor, evident cu dominaţia uneia.
Referitor la apărarea aşezărilor, unele comunităţi şi-au făcut fortificaţii
artificiale, altele le-au folosit doar pe cele naturale carc, dc regulă, asigurau protecţia pe
trei părţi. Fortificaţiile artificiale nu depăşesc 3m adâncime şi 9m deschiderea la gură.
în uncie cazuri pământul rezultat din săparea şanţurilor a fost folosit pentru realizarea
unor valuri şi contravaluri, carc uneori erau prevăzute şi cu palisade, aşa cum este cazul
la Ariuşd, Cucutcni-Cetă/uia sau Malnaş-Băi.
Locuinţele. Săpăturile arheologice au dus Ia descoperirea a peste 800 de
locuinţe cucuteniene, la carc se adaugă un număr mare din aria tripoliană. în linii
generale ele sc grupează în trei categorii: a)locuinţe dc suprafaţă cu platforme din
trunchiuri de copaci întregi sau despicaţi, peste carc s-a aplicat o lutuială; b) colibe, cu
podeaua aflată direct pc sol; c) locuinţe adâncite. Dc formă dreptunghiulară în cea mai
mare parte a cazurilor, acestea aveau dimensiuni între 40-100m2 şi erau prevăzute cu
instalaţii pentm încălzit şi prepararea hranei. Uneori aveau laviţe sau banchete din lemn
şi, mai des, locuri pentru râşnit. Locuinţclc aveau de regulă o singură cameră însă
existau şi construcţii mari prevăzute cu două sau chiar trei încăperi, şi chiar cu etaj.
Pereţii erau uneori pictaţi cu aceleaşi motive folosite pentru decorarea vaselor.
O altă categorie de construcţii o reprezintă sanctuarele, care nu sc deosebesc
prea mult de locuinţe inventarul acestora conduce la ipoteza folosirii lor pentru ritualuri
sacre. Aşa dc exemplu, este cazul unor locuinţe de la Truşcşti în care au fost găsite
reprezentări antropomorfe de mari dimensiuni precum şi construcţia dc la Mărgineni în
carc a fost descoperit un cap uman modelat din chirpic amcstccat cu pleavă. Chiar dacă
nu au fost descoperite multe asemenea locuinţe, edificatoare sunt machctcic de
sanctuare şi complexele dc cult aflate în alte aşezări.
Metalurgia. Din faza a IlI-a a culturii Precucuteni sunt obiecte din metal,
respcctiv din cupru, în spccial podoabe. Alături de aramă, cucutcnicnii vor folosi în
cantităţi reduse şi aurul şi argintul.
în aşezarea de la Traian-Dealul Fântânilor, datată în faza Cucuteni A-B, a fost
descoperit un pandantiv inelar de aur decorat au repoussi, asemănător cu idolii en
violon, iar la Brad, într-un tezaur, au fost găsite două discuri de aur decorate similar.
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Din argint a fost descoperit la Truşeşti un idol en violon din tablă, pe care se păstrau
câteva puncte de oxid de cupru.
Din aramă, alături de unelte şi arme de diferite tipuri şi variante, apar
numeroase obiecte de podoabă, între carc brăţări, discuri, pandantive, mărgele, inele de
buclă şi ace. în câteva cazuri, piese din cupru au fost descoperite în cadrul unor tezaure,
în asociere cu diverse alte podoabe din os sau piatră, ca de exemplu depozitele de Ia
Cărbuna, Hăbăşeşti, Brad sau Horodniia.
în privinţa locului de prelucrare a metalelor, părerile sunt împărţite, unii
susţinând prelucrarea locală, alţii considerând că această categoric de inventar a fost
confecţionată de meşteri itineranţi, sau chiar că piesele provin numai din importuri. în
ceea ce ne priveşte, considerăm că avem destule dovezi că, ccl puţin pentru o parte a
pieselor, prelucrarea s-a făcut în aşezările cucutenicne; în privinţa meşterilor nu
excludem provenienţa lor din alte arii culturale, mai ales dacă avem în vedere faptul că
unele tipuri de piese-mai ales topoarele- specifice pentru un anumit areal cultural- sunt
folosite şi de cucutcnieni cam în aceeaşi perioadă cronologică.
Analizele metalografice efectuate pe diferite tipuri de piese au relevat
procedeele tehnice dc prelucrare. Astfel se cunoştea prelucrarea la rece şi la cald prin
batere, tăiere, sudare, perforare, nituire şi decorare au repoussâ, cât şi topirea turnarea
în tipare sau forjarea. Pentru obţinerea topoarelor tumate se foloseau tipare mono- şi
bivalve, precum şi o metodă mai dificilă, respectiv ă cire perdue.
Ceramica. Accastă categorie de inventar este cea mai elocventă în privinţa
cronologici aşezărilor, cucutenienii având vocaţia olăritului în cel mai înalt grad.
Tehnologia prelucrării lutului a fost adusă dc cucutcnieni pe culmile cele mai înalte. De
altfel strălucirea ceramicii cucutenicne, care reflectă în marc măsură gradul de
civilizaţie şi simţul artistic, legate evident dc sacralitate, nu va mai fi atins niciodată.
Formele ccramicc sunt dc cele mai multe ori simple, însă liniile sunt elegante şi bine
proporţionate.
în general ceramica poate fi împărţită, în funcţie dc pastă, în ceramică fină,
lucrată din pastă bine frămîntată, arsă oxidant, având forme mici şi mijlocii, ceramică
semifină, lucrată din pastă cu cioburi pisate, nisip sau microprundişuri în compoziţie şi
ceramică grosieră-lucrată neglijent, din lut mai puţin purificat, amestecat cu cioburi
pisate mai grosier, sau microprundişuri cu granulomctric mai marc. însă şi această din
urmă categorie a fost lustruită cu grijă la interior, iar la exterior a fost uneori decorată cu
barbotină organizată sau cu basoreliefuri.
Modelarea vaselor sc făcea fie manual, fie la o roată lentă, după care
recipientele erau puse la uscat. Rareori sc folosea o spatulă pentru netezirea pereţilor.
Urma pictarea sau decorarea cu incizie sau canclură şi apoi arderea, în majoritatea
cazurilor oxidantă. Aceasta necesita temperaturi cuprinse între 700 şi 1000°C şi sc făcea
în cuptoare cu două camere, sau în gropi special amenajate.
Formele cunosc o mare varietate, întâlnindu-se pahare, cupe, castroane,
străchini, polonice, capace, amfore, cratere, vase bitronconice, vase piriforme, suporturi,
vase-binoclu,sau vase cu forme deosebite: rectangulare, quadrilobate, hore, vase cu
colonete etc. în prima fază se poate observa că unele forme de vase provin din fondul
mai vechi precucutcnian, însă în etapele superioare acestea se diversifică şi apar forme
noi. începând cu faza Cucuteni A-B se constată o standardizare tipologică, numărul
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formelor folosite anterior fiind în scădcre, însă apar altele noi. Tipurile folosite vor fi
insă lucrate tot mai elegant, chiar dacă uncie au dimensiuni remarcabile.
în privinţa decorării ccramicii, artiştii cucutcnieni şi-au dovedit pe deplin
genialitatea. în prima fază dc evoluţie, ceramiştii cucutcnieni vor folosi şi tehnici şi
motive mai vechi, prccucutcnicnc, pc carc însă le vor perfecţiona mereu. Repertoriul
motivelor nu este prea larg, limitându-sc la spirală, motiv definitoriu în accastă fază,
ove, cercuri, triunghiuri, romburi, pătrate, linii, benzi, haşuri etc., însă artiştii encolitici
Ic vor da mereu noi valenţe. Se observă că în accastă fază practic toată suprafaţa vasului
este pictată, concepţie definită horror vacui (groaza dc gol), regulă carc va fi foarte rar
depăşită. Spiralele, dar şi alte motive gcometricc, vor fi înlănţuite, afrontatc, secţionate,
pictate sau rezervate din fond, dispuse vertical, oblic sau orizontal.Uneori spirala este
transformată în meandm unghiular, ceea ce schimbă aspectul dccorativ şi totodată
crcază posibilitatea formării dc noi combinaţii, care vor fi din cele mai diverse, la fel ca
şi modul de a da o dominantă unuia din motive.Cu timpul, va 11 adoptată dispunerea
tcctonică a decorului, fapt cc va aduce noi valenţe în arta cucuteniană. Fondul capătă
treptat un rol important din cl fiind cruţatc unele motive sau practicându-se o repetare a
motivului pozitiv. Paleta coloristică, redusă la doar trei culori, rcspcctiv roşu, negru şi
alb, este suplinită cu succcs dc exactitatea trasării liniilor şi, mai ales, de efectul
cromatic pe cane-1 dau combinaţiile acestora, aşa încât, privită în ansamblu,pictura este
mereu odihnitoare şi încântă privirea.
în faza A-B formele ceramice sc reduc tipologic, iar decorul capătă noi valenţe,
probabil în concordanţă cu uncie mutaţii de ordin spiritual. în acest sens dispare decorul
realizat prin canclură şi incizie, iar pictura va respecta uncie canoane estetice, şi,
probabil, religioase. în această perioadă în carc apar stilurile picturale, motivele liniare
capătă o importanţă din ce în cc mai marc, la fel ca şi predominanţa culorii negru. Paleta
coloristică este uneori redusă la bicromie, sau chiar la monocromie, dar acestea nu reduc
sau modifică expresia artistică. Decorul dispus tcctonic este folosit în cea mai mare
parte a cazurilor, dând fără îndoială noi dimensiuni esteticului.
Faza Cucuteni B se caractcrizează prin dispariţia acelui horror vacui,
motiyistica devenind simplă, iar repertoriul formelor cunoaştc modificări sensibile. în
ansamblu, ornamentarea rămâne tectonică, motivele fiind de multe ori dispuse în
metope. Acum se impune stilul e şi mai târziu stilul
primul se caractcrizează prin
monocromie cu negru, motivele, de mare rafinament, fiind doar sugerate; al doilea
presupune o revenire la policromie, motivistica devenind destul de încărcată, însă
nelipsită de bun gust. Fără a renunţa la geometrism şi simetric, artiştii ultimei faze vor
recurge la redarea pe vase a unor siluete feminine, realizate destul de schematic, precum
şi a unor motive zoomorfe, mai ales a şerpilor.
Aşa cum sublinia regretatul prof. A. Niţu, constatăm şi noi că “faza clasică a
stilului A sc sfârşeşte în m anierism ul stilului A-B, după cum faza barocă a stilului B
sfârşeşte în expresionismul stilului B final şi al stilului Gorodsk-Usatovo” (A. Niţu,
Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii şi periodizarea etapelor
culturii Cucuteni, în Cercetări istorice, 9-10, Iaşi, 1978-1979).
Plastica. Folosind aproape exclusiv lutul, meşterii cucutenieni au modelat cu
multă măiestrie şi migală statuete şi figurine, atât antropomorfe cât şi zoomorfe, carc
aveau fără îndoială valenţe spirituale.
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Plastica antropomorfa evoluează de la fază la fază, reprezentările devenind din
ce în cc mai realiste. Tema principală o constituie Marea Mamă redată în ipostaze de
fccioară sau matroană.
Reprezentările feminine sunt modelate stînd în picioarc sau în poziţie sezândă,
şi au braţele redate prin mici amorse, capul schiţat sumar, picioarele de regulă unite, iar
şoldurile ample sugerează probabil fertilitatea şi fecunditatea. Marea majoritate sunt
decorate în prima fază prin incizie, folosindu-se spirala sau, cel mai des, câmpuri de
triunghiuri sau romburi, pentru ca în fazele ulterioare să sc folosească pe scară largă
pictura. Sunt însă şi cazuri când se folosesc ambele tehnici dc decor. Elementele de
vestimentaţie apar destul de rar, Ia fel ca şi podoabele sau coafurile.
Reprezentările masculine sunt în număr destul dc mic, probabil şi datorită unei
importanţe reduse în panteonul cucutenian. Ele sunt modelate întotdeauna în poziţie
şezândă, cu picioarele desfăcute. Sexul este modelat plastic, fără exagerări. Cea mai
mare parte sunt prevăzute cu o ccntură, susţinută uneori şi dc o diagonală, ambele
modelate plastic.
Unele statuete, modelate din pastă fină, bine arsă, au modelate atât sexul
masculin, cât şi sânii. Avem de-a face cu un personaj androgin, zeitate primordială,
capabilă dc autoprocreere.Acest tip de reprezentări sunt destul de rare în prima fază,
însă ulterior vor fi folosite din ce în ce mai mult. în ultima fază, statuetele vor avea
dimensiuni mai mari, iar modelarea va fi mai expresivă, uneori chiar realistă.
O ultimă categorie dc reprezentări antropomorfe o reprezintă pandantivele en
violon, carc, după H. Dumitrcscu, sunt o redare schematizată a femeii în poziţie de
naştere. Astfel de pandantive apar Ia gâtul unor statuete feminine, şi sunt realizate prin
incizie.
Dacă pentru celclaltc categorii dc inycntar sc pot face deosebiri tipologice,
pentru plastica zoomorfă accstca lipsesc. Cea mai mare parte a statuetelor redau comute,
însă nu lipsesc nici câinii, porcii sau păsările. Dintre animalele sălbatice, alături de
comute meşterii cucutcnicni au modelat porci mistreţi, lupi, urşi şi chiar feline.
Modelarea s-a făcut de multe ori neglijent, sexul fiind redat în foarte puţine cazuri iar
decorul este foarte rar.
Viaţa socială. Referitor Ia acest capitol, singurele date de care dispunem sunt
materialele arheologice, carc, aşa cum spunea M. Eliade, furnizează informaţii destul de
opace. (Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase. I. De la epoca de piatră
la misterele din Eleusis, Bucureşti, 1981). Având în vedere ccle prezentate până acum,
câteva ipoteze se pot formula.
în multe din aşezările cucutcniene au putut fi cercetate locuinţe cu certe
diferenţe dc inventar, ccca ce indică o stratificare socială. Cu siguranţă că ccramica
pictată nu era folosită pentru uzul casnic, ea fiind dc obicei în procente mai mici
comparativ cu celelalte categorii. De asemenea, dacă avem în vedere faptul că
tehnologiile dc fabricare şi decorare a ceramicii implicau anumite cunoştinţe, şi dcci
meşteri specializaţi, ccramica pictată era folosită diferit dc membrii unei comunităţi, în
funcţie de rang şi, dc cc nu, dc avere. Tezaurele conduc spre aceeaşi ipoteză. în acest
sens, interesante ni se par discurilc, în număr destul de mare, descoperite în aşezarea
Cucuteni A 3 dc la Hăbăşeşti, fabricatc din lut, care imită piesele din metal atât prin
formă, pât şi prin decor. în aceeaşi aşezare a fost descoperit un tezaur de obiecte din
aramă, din inventarul căruia făcea parte şi un disc. Ne punem firesc întrebarea dacă acel

tezaur nu a aparţinut fie unui conducător militar, fie unui conducător religios sau unui
personaj carc să fi îndeplinit ambele funcţii; şi dacă da, cu siguranţă că beneficia de
anumite avantaje materiale. Având în vedere că toate aşezările cunoscutc şi cercetate au
sfârşit prin ardere, putem conchide că o parte din ele au fost incendiate. Ca atare avem
de-a face cu o societate nu tocmai paşnică, carc presupune fără îndoială o castă militară.
O altă castă pe carc o putem bănui este cea a conducătorii comunităţilor, iar o alta ar
putea fi reprezentată dc conducătorii religioşi. Meşteşugurile practicate dc cucutcnicni
sunt destul dc variate, şi presupun cunoştinţe spccificc. în consecinţă, şi aici se poate
vorbi dc categorii, la fel ca şi în cazul preponderenţei ocupaţiei dc bază (cultivarea
plantelor sau crcştcrea animalelor sau extracţia sării) a diferitelor comunităţi. Putem
deci să presupunem că în cultura Cucutcni a existat o suprastructură bine definită pentru
vremea sa şi destul dc bine închegată, o structură socială matură pentru vremea sa.
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1. CAPAC
5. STATUETĂ ZOOMORFĂ
Precucuteni III
Bosanci
MNB, B/692
H = 6,2 cm; D max. = 11,4 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are formă sfcroidală
şi este prevăzut lateral cu două tortiţe. Decor incizat.
Inedit.
2. RYTON MINIATURAL
Precucuteni III
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIPN, 10170
H = 6 ,6 cm; D = 3,3 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă inegal. Are forma unui corn
de bovideu.
Cucuteni, p. 21 1, cat. nr. 129

Precucuteni III
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIBC, 24646
H = 6,7 cm; L = 9,7 cm.
Modelată din pastă omogenă semifină,
oxidant.Rcdă un căprior tânăr, modelat realist.
Cucuteni, 1977,p. 196, cat. Nr. 72

arsă

6 . M ODEL DE LOCUINŢĂ

Precucuteni III
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIPN, 13184
H = 15,2 cm; L = 19,1 cm; 1 = 16,1 cm.
Modelat din pastă semifină, arsă oxidant; are patru
picioruşe, intrare ovală, trei nervuri în relief pe
acoperişul în pantă dublă.
Cucuteni, 1997, p. 181, cat. nr. 14

3. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ

7. PAHAR CU PICIOR

Precucuteni III
Târpeşti - "Râpa lui Bodai"
MIPN, 6618
H = 7,5 cm; 1 = 4 cm.
Statueta, denumită generic "Gânditorul de Ia Târpeşti",
este lucrată din pastă semifină, arsă reducător. Piesa,
realizată în mod realist; face parte din tipul "şezând".
S. Marinescu - Bîlcu, Dacia, N.S..XI, 1967, p. 307-312..

Cucuteni A
"Bucovina"
MNB, B/646
H = 13 cm; D max. = 9,4 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Arc formă
bitronconică, buză dreaptă, piciorul evazat şi scobit în
interior. Decor tricrom realizat cu negru şi roşu pc fond
alb.
Inedit.

4. IDOL "EN VIOLON"

8 . COADĂ DE POLONIC NTROPOMORFIZATĂ

Precucuteni III
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIPN, 11149
H = 6,3 cm; 1 max. = 4,4 cm.
Lucrat din os; în formă de vioară.
Cucuteni* p. 210, cal. nr. 123

Cucuteni A
Aldeşti
MIBC, 11951
H = 12 cm; D max. = 10,4 cm.
Lucrată din pastă semifină, cu cioburi pisate folosite ca
degresant, arsă oxidant, de culoare roşie - cărămizie.
Inedită.
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9. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
13. CUPĂ
Cucuteni A
Fostul judeţ Baia
MNB, B/l 5
H = 6,8 cm; 1 max. = 3,7 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Statueta este
fragmentară, păstrându-se numai partea inferioară a
bustului şi picioarele. Facc parte din tipul "şezând".
Decor incizat.
D. N. Popovici, C. Simiciuc, Suceava, VI-VII, 19791980. p.646, pl. VII/V

Cucuteni A 2
Poduri - “Dealul Ghindaru”
MIBC, 29252
H = 10,6 cm; D max. = 12,2 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Decorat bicrom, cu
alb, pc fond brun.
Inedită.

10. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ

14. CUPĂ

Cucuteni A
Dumeni
MIBT, 7050
H = 7,4 cm; 1 max. = 3,2 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"şezând".
Inedită.

Cucuteni A 2
Mărgineni
MIBC, 20267
H = 13,7 cm; D max. = 15,4 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Arc fundul
tronconic, umărul uşor pronunţat, gâtul înalt şi buza
evazată. Decor bicrom realizat cu alb şi negru.
Inedită.

11. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
Cucuteni A
Dobârceni
MJBT, 7557
H = 14,6 cm; 1 max. = 5 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"şezând".

Inedită.
12. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
Cucuteni A
"Bucovina"
MNB, B/98
H = 6,5 cm; 1 max. = 3,3 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Statueta, de tipul
"în picioare", este fragmentară.

15. CUPĂ
Cucuteni A2
Bodcşti - Frumuşica
MIPN, 884
H = 11,3 cm; D max. = 13 cm; D gurii = 12,6 cm.
Lucrată din pastă fină, de bună calitate, arsă oxidant.
Este de formă bitronconică cu buza uşor evazată. Decor
tricrom realizat cu roşu şi negru pe fond alb.
C. Matasă, Frumuşica, 1946, p. 94, pl. XIII/75

Inedită.
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16. PAHAR CU PIC IO R

20. AMFORETĂ

Cucuteni A 2
Mărgineni - "Cctăţuia"
MIBC, 12432
H = 15,3 cm; D max. = 8,1 cm.
Lucrat din pastă fină, omogenă, arsă oxidant. Are gâtul
cilindric, înalt, gura largă şi piciorul cvazat. Decor
tricrom realizat cu alb şi negru pc fond brun.
Inedit.

Cucuteni A 2
Izvoare
MIPN. 13146
H = 18,1 cm; D max. = 12,2 cm.
Lucrată din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă reducător. Arc formă bitronconică.
Decor tricrom realizat cu alb şi negru pe fond brun.
Cucuteni, p. 185, cat. nr. 28

ş
17. PAHAR
Cucuteni A 2
Mărgineni
MIBC, 20119
H = 7,6 cm; D max. -- 7,8 cm.
Lucrat dinpasă fină, aisăoxidant EXxorbiaom realizatcu roşu şi iKgru
Inedit.

21. VAS RECTANGULAR
Cucuteni A 2
Izvoare
MIPN, 3381
H = 13,8 cm; D max. = 12 cm.; D gurii = 6,7 cm
Lucrat din pastă semifină cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă oxidant. Forma este rectangulară cu
feţele rotunjite şi uşor bombate. Decor pictat cu alb şi
negru.
Şt. Cucoş, Ceramică neolitică, I, 1973, p. 41-42, fig. 45

18. AM FORĂ
Cucuteni A2
Izvoare
MIPN, 722
H = 34,4 cm; D max. = 30,1 cm.
Lucrată din pastă semifină cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă reducător. Vasul are o formă
bitronconică. Decor pictat cu alb şi roşu.
R. Vulpe, Izvoare, 1957, p.125, fig. 90; 91/1

19. CRATER
Cucuteni A 2
Mărgineni
MIBC, 14275
H = 31 cm; D max. = 34 cm.
Lucrat din postă semifină, asă oxidant. Are funckil tiarniic, gâtul înaltşi
bica uşorevazată.Deoortrieramcu albşi ncjpupe fondbnm
VI. Dumitrescu, A n a , 1979, p.101, fig.87.
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22. VAS SUPORT
Cucuteni A 2
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIPN, 13143
H = 55,7 cm; D max. = 22 cm.
Lucrat din pastă fină arsă oxidant. Este format dintr-o
cupă tronconică şi un picior cilindric. Dccor tricorn
realizat cu alb şi negru pe fond brun.
Cucuteni, p. 194, cat. nr. 64.

23. VAS-SUPORT "HORA DE LA FRUMUŞICA"
Cucuteni A 2
Bodcşti - Frumuşica
MIPN, 929
H = 37 cm; D max. = 26,6 cm.
Lucrat din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă oxidant. Compus din şase siluete
antropomorfe, prinse în horă. Pictat cu i o ş u .
C. Mătasă, Frumuşica. 1946, p. 123, fig. 249; VI.
Dumitrescu, Arta, 1979, p. 80-81, fig. 170
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24. SUPORT ANTROPOM ORF
Cucuteni A 2
Bodeşti - Frumuşica
MIPN, 1128
H = 20,5 cm; D max. = 17,5 cm.
Lucrat din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă oxidant. Corpul piesei are o formă
cilindrică, cu buza şi piciorul evazate şi cu două torţi
dispuse unghiular care-i conferă antropomorfism.
C. Mătasă, Frumuşica, 1946, pl.XX/269.

25. VAS ZOOM ORF
Cucuteni A 2
Izvoare
MIPN, 4247
H = 10,3 cm; L = 22 cm.
Lucrat din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip
grosier ca degresant, arsă reducător. Din vas, s-a păstrat
doar partea anterioară, inclusiv picioarclc. Decor
bicrom realizat cu alb şi negru. Redă un bursuc.
VI. Dumitrescu, Arta, 1979, p. 91, fig. 186.
26. VAS ZO OM O RF
Cucuteni A 2
Mărgineni - "Cetăţuia"
MIBC, 14039
H = 6,2 cm; L = 14,8 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Decor trieram
realizat cu roşu'şi negru pc fond alb.
Inedit.

27. COADĂ DE LINGURĂ ANTROPOMORFĂ
Cucuteni A 2
Bodeşti - "Frumuşica"
MIPN, 1263
H = 10,4 cm; 1 max. = 4,3 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Ddcor trieram
realizat cu alb, negru şi roşu.
C. Mătasă, Frumuşica, 1946, p. 80, pl, LV/407a-c; VI.
Dumitrescu, Arta, 1979, p. 106, cat. nr. 173.
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Cucutcni A 2
Izvoare
MIPN, 13146
H = 18,1 cm; D max. = 12,2 cm.
Lucrată din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă reducător. Arc formă bitronconică.
Dccor trieram realizat cu alb şi negru pc fond brun.
Cucuteni, p. 185, cai. nr. 28

21. VAS RECTANGULAR
Cucuteni A2
Izvoare
MIPN, 3381
H = 13,8 cm; D max. = 12 cm.; D gurii = 6,7 cm
Lucrat din pastă semifină cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă oxidant. Forma este rectangulară cu
feţele rotunjite şi uşor bombate. Decor pictat cu alb şi
negru.
Şt. Cucoş, Ceramică neolitică, I, 1973, p. 41-42, fig. 45
22. VAS SUPORT
Cucuteni A 2
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIPN, 13143
H = 55,7 cm; D max. = 22 cm.
Lucrat din pastă fină arsă oxidant. Este format dintr-o
cupă tronconică şi un picior cilindric. Dccor tricorn
realizat cu alb şi negru pc fond brun.
Cucuteni, p. 194, cat. nr. 64.

23. VAS-SUPORT "HORA DE LA FRUMUŞICA”
Cucuteni A 2
Bodeşti - Frumuşica
MIPN, 929
H = 37 cm; D max. = 26,6 cm.
Lucrat din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă oxidant. Compus din şase siluete
antropomorfe, prinse în horă. Pictat cu i o ş u .
C. Mătasă, Frumuşica, 1946, p. 123, fig. 249; VI.
Dumitrescu, Arta, 1979, p. 80-81, fig. 170
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24. SUPORT ANTROPOM ORF
Cucuteni A 2
Bodcşti - Frumuşica
MIPN, 1128
H = 20,5 cm; D max. = 17,5 cm.
Lucrat din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă oxidant. Corpul piesei arc o formă
cilindrică, cu buza şi piciorul evazate şi cu două torţi
dispuse unghiular care-i conferă antropomorfism.
C. Mătasă, Frumuşica, 1946, pl.XX/269.

„Artă şi spiritualitate în Cultura Cucuteni*’

28.POLONIC
Cucuteni A2
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIPN, 17935
Lucrată din pastă fină de bună calitatc. Braţul arc
capătul treflat şi perforat circular.
Cucuteni, p. 189, cat. nr. 45.

29. CAP UMAN

25. VAS ZOOM O RF
Cucuteni A2
Izvoare
MIPN, 4247
H = 10,3 cm; L = 22 cm.
Lucrat din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip
grosier ca degresant, arsă reducător. Din vas, s-a păstrat
doar partea anterioară, inclusiv picioarclc. Dcc.or
bicrom realizat cu alb şi negru. Redă un bursuc.
VI. Dumitrescu, Arta, 1979, p. 91, fig. 186.
26. VAS ZO O M O RF

Cucuteni A 2
Mărgineni
MIBC, 14284
H = 13,4 cm; D max. = 15,5 cm.
Modelat realist din chirpic cu pleavă şi câteva cariopsc
dc cereale în pastă, arsă oxidant.
VI. Dumitrescu, Arta, 1979, p. 80 şi 105, fig. 168; D.
Monah, Plastica, 1977, p. 36, fig. 5.

30. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ

Cucuteni A 2
Mărgineni - "Cctăţuia"
MIBC, 14039
H = 6,2 cm; L = 14,8 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Decor tricrom
realizat cu roşu şi negru pc fond alb.
Inedit.

Cucuteni A2
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIPN, 13124
H = 19 cm; 1 max. = 7 cm.
Lucrată din pastă semifină, cu nisip şi cioburi fin pisate
ca degresant, arsă reducător. Piesa facc parte din tipul
statuetelor în poziţia "şezând".
D. Monah, Plastica, 1997, p. 72, fig.22/1 şi 94.

27. COADĂ DE LINGURĂ ANTROPOMORFĂ

31. DISC DE LUT

Cucuteni A 2
Bodeşti - "Frumuşica"
MIPN, 1263
H = 10,4 cm; I max. = 4,3 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Decor tricrom
realizat cu alb, negru şi roşu.
C. Mătasă, Frumuşica, 1946, p. 80, pl. LV/407a-c; VI.
Dumitrescu, Arta, 1979, p. 106, cat. nr. 173.

Cucuteni A 2
Poduri - "Dealul Ghindaru”
MIPN, 9388
H = 2,1 cm; D max. = 6,2 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Este decorat
prin şiruri de puncte (tehnica “au repouss6 ”): două şiruri
paralele pe margine şi unul în centru.
Cucuteni, p. 211, cat. nr. 127.
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36. CUPĂ CU PIC IO R
32. PINTADERĂ
Cucuteni A 2
Mărgineni
MIBC, 12315
H = 3 cm; D = 5,1 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Decor cu o
spirală, realizat prin canelură.
Cucuteni, p. 186, cat. nr. 33.

Cucuteni A 3
Izvoare
MIPN, 13143
H = 17,5 cm; D max. = 12,8 cm.
Lucrată din pastă semifină cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă rcducător. Forma este bitronconică, gâtul
înalt, piciorul evazat. Dccor tricrom realizat cu alb şi
negru pe fond brun.
Cucuteni, p. 187, cat. nr. 38.

33. VAS CU TUB
37. CUPĂ
Cucuteni A 2
Ghelăieşti - "Nedeia"
MIPN, 11446
H = 4,5 cm; D max. = 7,8 cm.
Lucrat din pastă grosieră, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă reducător. Vasul este alcătuit dintr-o
cupă cu buză dreaptă şi un tub perforat.
Cucuteni, p.212, cat. nr. 131.

Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 16243
H = 16,3 cm; D max. = 15,6 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Are o formă sferică,
gâtul înalt, buza uşor evazată. Dccor tricrom realizat cu
roşu şi negru pe fond alb.
Cucuteni, p. 199, cat. nr. 84.

34. STATUETĂ ORNITOM ORFĂ
38. CUPĂ
Cucuteni A 2
Bodeşti - "Frumuşica"
MIPN, 1290
H = 4,6 cm; D max. = 6 ,6 cm.
Este lucrată din pastă fină, cu nisip ca degresant, arsă
reducător. Modelarea a fost efectuată într-o manieră
destul de realistă. Decor bicrom realizat cu alb şi negru.
C. Mătasă, Frumuşica, 1946, p. 83, pI.LVIII/434.

Cucuteni A3
Dumeşti
MIVS, 16242
H = 15,6 cm; D max. = 17,1 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Are formă sferică şi
este prevăzută lateral cu două tortiţe mici, perforate
orizontal. Decor tricrom realizat cu negru şi roşu pe
fond alb. Inedită.

35. PROTOM Ă ORNITOM ORFĂ
39. CUPĂ
Cucuteni A 2
Mărgineni - "Cetăţuia"
MIBC, 12351
H = 8,9 cm; L = 10,5 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Este reprezentarea
realistă a unui cap de gâscă.
VI. Dumitrescu, Arta, 1979, p. 90, 106, fig. 186;
Cucuteni, 1997, p. 193, cat. nr. 58.
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Cucuteni A 3
Dumeşti; MIVS, 16358
H = 8 ,6 cm; D max. = 10 cm.
Lucrată din pastă fină arsă oxidant. Arc formă sferică,
fundul mic şi plat, iar pc umăr este prevăzută cu o
protuberanţă perforată orizontal. Dccor tricrom realizat
cu alb, negru şi roşu.
R. Maxim - Alaiba, ActaMM, V-VI, 1983 - 1984, fig.
18/1-2.
365
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44. PAHAR

45. PAHAR

Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 16248
H = 5,8 cm; D max. = 7,9 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are
formă sferică. Decor bicrom realizat cu
negru pe fond alb.
Cucuteni, p. 202, cat. nr. 96.

Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 16245
H = 5,8 cm; D max. = 7,2 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are
formă sferică. Decor bicrom, realizat cu
negru pe fond alb.
Inedit

46. PAHAR

47. PAHAR

Cucuteni A 3
Dumeşti
M IV S ,16250
H = 4,5 cm; D max. = 7,5 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are
formă sferică. Decor bicrom realizat cu
negru pe fond alb.
Inedit.

Cucuteni A 3
Dumeşti
M IV S ,16247
H = 5,2 cm; D max. = 7,5 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are
formă sferică. Decor bicrom realizat cu
negru pe fond alb.
Inedit.

40. CUPĂ
Cucuteni A 3
Dumeşti MIVS, 16837
H = 10,4 cm; D max. = 10,4 cm
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Arc o formă
bitronconică, gâtul înalt, fundul mic şi plat. Decor
tricrom realizat cu alb, negru şi roşu.
Cucuteni, p. 204, cat. nr. 101
41. CUPĂ CU PIC IO R
Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 15836
H = 14,5 cm; D max. = 1 l,2.cm.
Lucrată dip pastă fină, arsă oxidant. Are o formă
bitronconică, gâtul înalt şi piciorul evazat. Decor
tricrom realizat cu roşu şi negru pe fond alb.
R. Maxim - Alaiba, ActaMM, V-VI, 1983-1984, fig.
20/ 1- 2 .

48. PAHAR
Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 16785
H = 5,7 cm; D max. = 6,4 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are formă
bitronconică, buza cvazată. Decor tricrom realizat cu
roşu şi negru pc fond alb.
Inedit.

4 2 -4 7
42. PAHAR

43. PAHAR

49. PAHAR

Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 16246
H = 4,9 cm; D max. = 7,6 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Arc
formă sferică. Decor bicrom realizat cu
negru pe fond alb.
Inedit.

Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 16249
H = 5,8 cm; D max. = 7,9 cm.
Lucrat din pastă fină, de bună calitate, arsă
oxidant. Are formă sferică. Decor bicrom
realizat cu negru, pe fond alb.
Cucuteni, p. 203, cat. nr. 98.

Cucuteni A3
Dumeşti
MIVS, 16620
H = 5,8 cm; D max. = 6 ,6 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă reducător. Are formă
bitronconică, cu buza evazată. Decor bicrom realizat cu
negru şi alb.
Inedit.
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50. AM FORETĂ

54. VAS SUPORT

Cucuteni A 3
Izvoare
MIPN, 725
H = 17,8 cm; D max. = 13,4 cm; D gurii = 9,4 cm
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Are o formă
bitronconică, gâtul înalt şi buza evazată. Decor bicrom
realizat cu alb şi negru.
R. Vulpe, Izvoare, 1957, p. 163, fig. 147.

Cucuteni A 3
Truşeşti
MNB, 2798
H = 31,6 cm; D max. = 27,2
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Decor tricrom
realizat cu roşu şi negru, pc fond alb.
Inedit.
55. VAS SUPORT

51. VAS BITRONCONIC
Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 13802
H = 32,3 cm; D max. = 37,6 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Are o formă
bitronconică, gâtul înalt şi drept. Decor tricrom, realizat
cu roşu şi negru pe fond alb.
Cucuteni, p. 201-202, cat. nr. 93.

Cucuteni Aj
Scândureni
MIVS, 1607
H = 38,5 cm; D max. = 17,5 cm.
Lucrat din pastă grosieră, cu cioburi pisate ca degresant,
arsă reducător.
Vasul este fragmentar şi se păstrează numai piciorul.
Decor tricrom realizat cu alb, negru şi roşu.
Inedit.
56. VAS SUPORT

52. CAPAC
Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 15859
H = 7,8 cm; D max. = 10,2 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are formă sferică şi
buton de prindere. Decor tricrom realizat cu negru şi
roşu pe fond alb.
Inedit.

Cucuteni A3
Gura Idrici
MIVS, 15121
H = 19,4 cm; D max. = 25,5 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Sc păstrează
doar talerul şi parţial piciorul. DScor tricrom realizat cu
roşu şi negru pc fondul alb.
Inedit
57. VAS SUPORT

53, VAS - BINOCLU
Cucuteni A 3
Truşeşti - "Ţuguiata"
MIBT, 6570
H = 9,2 cm; D max. = 35,8 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Decor realizat
prin incizie. •
Inedit.
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Cucuteni A 3
Poieneşti
MIVS, 1567
H = 24,8 cm; D max. = 16,9 cm.
Lucrat din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă reducător. Talerul lipseşte din vechime.
Decor tricrom realizat cu roşu şi negru pe fondul alb.
Inedit.
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58. VAS SUPORT

62. STRACHINĂ MINIATURALĂ
Cucuteni A 3
Dumeşti
MIVS, 16861
H = 40 cm; D max. = 23,9 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Piesa este
alcătuită dintr-un taler circular, un corp conic, cu piciorul
evazat. Decor tricrom, realizat cu negru şi roşu pe fond
alb. Inedit.
59. VAS ANTROPOM ORF
Cucuteni A 3
Truşeşti - "Ţuguiata"
MIMIŞ, 594
H = 14,7 cm; D max. = 10,8 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă reducător. Este o reprezentare
antropomorfă, realizată atât plastic cât şi prin pictură.
Decor tricrom realizat cu negru şi roşu pe fond alb.
A. Niţu, V. Chirica, Hierasus, VIII-VIII, 1988, p. 20, fig.
3 şi 4.

Cucuteni a 3
Dumeşti
MIVS, 16360
H = 4,1 cnv, D max. = 1 1,2 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are formă conică, cu
fundul mic şi plat. Decor tricrom realizat cu negru şi roşu
pe fond alb.
Cucuteni, p. 199, cat. nr. 83.
63. POLONIC
Cucuteni a 3
Izvoare
MIPN, 4 5 2
L = 18 cm; D cupei = 9,3 cm.
Lucrat din pastă fină, dc bună calitate, cu nisip grosier ca
degresant, arsă oxidant. Decor tricrom realizat cu alb şi
negru, pe fondul vasului.
R Vulpe, Izvoare, 1957, p. 196, fig. 199.

60. VAS ANTROPOM ORF

64* PO LO N IC

Cucuteni A 3
Scânteia
IAI, 3027
H = 12,3 cm; D max. = 6,5 cm.
Vas antropomorf ce aparţine "categoriei de vase în formă
de corp uman", redând o figurină feminină. Decor tricrom
realizat cu negru şi roşu pc fond alb.
A. Niţu, V. Chirica, La civilisation, 1987, p. 287-288, pl.
I/a,b,c; D. Monah, Plastica, 1997, p. 152, fig. 226/3.

Cucuteni A 3
Ghclăicşti - "Nedeia"
M IpN, 12168
H = 29,7 cm; D cupei = 10,5 cm.
Lucrat din pastă fină, de bună calitate, arsă reducător.
Braţul este lung iar cupa adâncă. Dccor tricrom realizat cu
roşu şi negru pe fond alb.
Cucuteni, p. 188, cat. nr. 44.
65. RYTHON RECTANGULAR

61. CASTRON ZOOM ORF
Cucuteni A 3
Poieneşti
MIMIŞ, 575
II = 8,5 cm; D max. = 17,2 cm.
Lucrat din pastă semifină, cu calcar şi scoică pisată ca
degresant, dc factură "C", arsă oxidant. Arc formă
semisferică, buza uşor cvazată; este prevăzut cu o
protomă. Inedit.

Cucuteni A 3
Truşeşti - "Ţuguicta"
M IM IŞ , 597

^ = 14,5 cm; D max. = 5,2 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Arc corpul în
patru muchii, cu laturile drepte. Decor monocrom realizat
cu alb.
S. M a r i n e s c u - B î l c u , Dacia, N.S., XXXIV, 1990, p.522.
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66. COM PLEX DE CULT
(12 STATUETE: 6 FEMININE, 6 MASCULINE)
Cucuteni A3
Dumeşti
MIVS, 15844-15848 (feminine); 15849-15853, 15855
(androgine).
H = 21 - 14,8 cm; I max. = 4,6 - 5,9 cm (feminine)
H = 21,5 - 14,2 cm; I max. = 4 ,3 -6 cm (masculine)
Lucrate din pastă fină, arsă oxidant. Toate statuetele fac
parte din tipul "şczând". Ddcor realizat prin incizie.
R. Alaiba, La civilisation, 1987, p. 269-286, fig. 1-12.
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70. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ
Cucuteni A3
Scânteia
MIMIŞ, 17112
H = 7,2 cm; 1 max. = 3,3 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"şezând". Decor realizat prin incizie.
D. Monah, Plastica, 1997, fig. 74/1.

71. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ
67. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
Cucuteni A3
Dumeşti
MIVS, 16831
H = 29,5 cm; 1 max. = 6,9 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"şezând". Decor bicrom realizat cu roşu pe fond alb.
Cucuteni, p. 201, cat. Nr. 92.

Cucuteni A3
Scânteia
MIMIŞ, 17165
H = 6 cm; 1 max. = 3,8 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Face parte din
tipul "şezând". Decor realizat prin incizic.
D. Monah, Plastica, 1997, fig. 73/1.
72. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ

68. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
Cucuteni A3
Scânteia
MIMIŞ, 17087
H = 4,4 cm; 1 max. = 4,2 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"şczând". Prezintă slabe urme de pictură cu roşu. Inedită.

Cucuteni A3
Scânteia
MIMIŞ, 16945
H = 8,4 cm;+max. = 3,9 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"şezând". Decor realizat prin incizie.
Inedită.

73. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ
69. STATUETĂ ANDROGINĂ
Cucuteni A3
Scânteia
MIMIŞ, 759
H = 13,5 cm; 1max. = 4,1 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Inedită.
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Cucuteni A3
Truşcşti - "Ţuguicta"
MIMIŞ, 2953
H = 10,5 cm; D max. = 4,8 cm.
Lucrată din pastă semifină, cu cioburi pisate ca degresant, arsă
oxidant. Face parte din tipul "şczând". Dccor realizat prin
incizie.
Inedită.
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74. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ

78. DISC DE LUT

Cucuteni A3
Scânteia
MIMIŞ, 16958
H = 11,6 cm; 1 max. = 4,3 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"şezând". Decor realizat prin incizie, peste care s-a aşternut un
strat de culoare roşie.
Inedită.

Cucuteni A 3
Calu - "Piatra Şoimului"
MIPN, 10930
H = 1,8 cm; D = 7,5 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă reducător. Dccor punctat, “au
repouss6 ”.
Cucuteni, p. 211, cat. nr. 126.

75. IDOL "EN VIOLON" (ANTROPOMORF)

79. VAS CU TUB

Cucuteni A 3
Truşeşti - "Ţuguieta"
MIMIŞ, 53B
H = 52,7 cm; 1 max. = 34,2 cm.
Lucrat din pastă grosieră, arsă oxidant. Este în marc parte
restaurat. Are formă care se aseamănă cu idolii "6 n violon".
Piesă unicat în cultura Cucuteni.
D. Monah, Plastica, 1997, p. 38 şi fig 9/6.

Cucuteni A 3
Răuceşti - "Dealul Munteni"
MIPN, 8388
H = 5 cm; D max. = 6,9 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă reducător. Este alcătuit dintr-o
cupă, cu fundul drept, şi un tub perforat.
Gh. Dumitroaia, MeniAntiq., XVIII, 1992, p. 105, fig. 4/2.

76. IDOL "EN VIOLON"

80. VAS CU COLONETE

Cucuteni A3
Truşeşti - "Ţuguieta"
MIMIŞ, 583
H = 6 cm; 1 = 5,5 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are formă de vioară.
M. Petrescu-Dâmboviţa şi colab., SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 170,
fig. 5/2.

Cucuteni A3
Izvoare
MIPN, 454
H = 46 cm; D max. = 28 cm.
Lucrat din pastă fină dc bună calitate, arsă oxidant. Este
alcătuit dintr-o cupă bitronconică şi un suport ci|indric,
prinse între ele cu patru colonete dispuse rectangular. Decor
tricrom realizat cu roşu şi negru pe fond alb.
R. Vulpe, Izvoare, 1957, p. 165, fig. 150-151.

77. IDOL "EN VIOLON"
Cucuteni A 3
Cucuteni - Băiceni
MIMIŞ, 6365
H = 4,7 cm; 1 max. = 3,4 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Decor punctat,
repouss6 ”
Cucuteni, p. 210, cat. nr. 125.
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81. STATUETĂ ZOOM ORFĂ
Cucuteni A3
Scânteia
MIMIŞ, 17161
H = 4,2 cm; L = 7,8 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant.
realizat cu alb.
Inedită.

Decor monocrom,
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82. STATUETĂ ZOOM ORFĂ
Cucuteni A 3
Scânteia
IAI, 17064
H = 5,2 cm; L = 9,2 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Statueta reprezintă un
porc mistreţ.
Inedită.
83. STATUETĂ ZOOM ORFĂ
Cucuteni A 3
Truşeşti - "Ţuguieta"
MIMIŞ, 592
H = 4,9 cm; L = 8,9 cm.
Lucrată din pastă de bună calitate, arsă oxidant. Este redat un
bovideu.
VI. Dumitrescu, Arta, 1979, p.106, nr.181, fig.182.
84. TEZAUR
Cucuteni A 3
Brad
MIR,17573-17580, 22181-22656
Descoperit într-un vas askos, tezaurul se compune din două
brăţări, un topor tip - Vama, varianta Brad, două discuri cu
decor "au repoussg" din aur, un colicr din 182 dinţi de ren, un
şirag din 260 mărgele de aramă, două verigi dc marmură şi
două verigi de cupru.
V. Ursachi, în Le Palâolithique, Iaşi, 1992, p.335-359.

85. CUPĂ
Cucuteni A»
Drăguşcni - Botoşani
MNB, B/135
H = 16,8 cm; D max. = 15,3 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Arc formă sferică, gura
largă şi buza evazată. Dccor realizat prin canelură şi pictură
bicromă, cu roşu şi alb.
Inedită.
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8 6 . AMFORĂ

Cucuteni A4
Drăguşcni
MIBT, 3848
H = 44,9 cm; D max. = 38,6 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Are formă
bitronconică, gâtul tronconic înalt şi buza evazată. Dccor
realizat din canclură şi pictură bicromă: alb şi roşu.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, fig. 23/3

87. AMFORĂ
Cucuteni A4
Drăguşeni
MIBT, 799
H = 51 cm; D max. = 52,6 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Este un vas aşanumit "cu ctaj",dc formă bitronconică, cu gâtul scurt. Decor
tricrom realizat cu roşu şi negru pe fond alb.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p. 48-49, fig. 30/2, pl. IV/2;
VI. Dumitrescu, Arta, 1979, p. 101-102, fig. 102.
8 8 . AMFORĂ CU PIC IO R

Cucuteni A»
Drăguşcni
MIBT, 6613
H = 34,1 cm; D max. = 43,6 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Are formă
bitronconică, cu gâtul scurt şi conic. Decor tricrom realizat cu
negm şi roşu pc fond alb.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p. 40, fig. 27/3.
89. CRATER
Cucuteni A4
Preuteşti
MNB, B/531
H = 28 cm; D max. = 29,7
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Este pirifor, cu
umărul pronunţat, gâtul înalt şi este prevăzut lateral cu o
toartă. Dccor tricrom realizat cu roşu şi negru, pc fond alb.
Inedit.
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90. CRATER

94. CAPAC

Cucuteni A)
Drăguşeni
MIBT, 781
H = 28,9 cm; D max. = 30,1 cm.
Lucrat din pastă de fină, arsă oxidant. Are form ă tronconică,

Cucuteni A»
Drăguşeni
MIBT, 6691
H = 15,8 cm; D max. = 19,2 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Are formă tronconică,
buza evazată şi umărul pronunţat. Dccor tricrom realizat cu
negru şi alb, pe fond roşu.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p. 25, fig. 27/2.

umărul pronunţat, gâtul înalt şi buza evazată. Decor realizat
din canelură şi pictură bicromă: alb şi roşu.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p. 37, fig. 25/1.
91. CRATER
Cucuteni At
Truşeşti
MIMIŞ, 550
H = 22,5 cm; D max. = 27,9 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant, are formă bitronconică,
buza evazată.în relief sunt redate fesele a două personaje.
Decorul este realizat prin canelură şi pictură tricromă.
Inedit.
92. STRACHINĂ
Cucuteni A4
Drăguşeni - Botoşani
MNB, B/138
H = 5,5 cm; D max. = 14,4 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant, de culoare roşiecărămizie, restaurată pe aproximativ un sfert. Decor bicrom
realizat cu roşu şi alb.
Inedită.

95. VAS - BINOCLU
Cucuteni A4
Drăguşeni
MIBT, 6569
H = 15,2 cm; D max. = 27,9 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Corpul este format
din două tuburi cilindrice, cu extremităţi în formă de pâlnie.
Decorul realizat cu canclură şi pictură bicromă cu roşu şi alb.
Cucuteni, p. 205, cat. nr. 103.
96. VAS SUPORT - "IIORA DE LA DRĂGUŞENI"
Cucuteni A.t
Drăguşeni MIBT, 832
H = 35,6 cm; D max. = 25,2 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Arc corpul cilindric,
alcătuit din opt benzi late şi prevăzut la ambele capete cu câte
o pâlnie. Decor realizat prin canclură şi pictură bicromă, cu
alb şi roşu.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p. 55, fig. 39/2; D. Monah,
Plastica, 1997, p. 162, fig. 234/2.

93. CAPAC

97. VAS SUPORT

Cucuteni A4
Preuteşti
MNB, B/f.n.
H = 16,8 cm; D max. = 22,2 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are formă tronconică,
gura largă, prevăzut cu buton discoidal dc prindere. Dccor
tricrom, realizat cu roşu şi negru, pe fond alb.
Inedit.

Cucuteni A a
Drăguşeni MIBT, 6559
H = 35,8 cm; D max. = 31,6 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Corpul tronconic despărţit
în două, este prevăzut cu două pâlnii. Decor realizat prin
canclură şi pictură integrală cu alb. Sc înscrie în tipul "horă".
S. Marinescu-Bîlcu, SCIVA, 1989, 40,3, p. 229, fig. 4/la-b,
17/2.
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98. VAS SUPORT
102. VAS MINIATURAL
Cucuteni A4
Drăguşeni MIBT, 6553
H = 17,5 cm; D max. = 18,8 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Vasul are două părţi:
o cupă adâncă şi un picior tronconic. Decor realizat prin
canclură şi pictură cu alb şi roşu.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, p. 42, fig. 28/2.

Cucuteni A4
Preuteşti
MNB, B/466
H = 5,3 cm; D max. = 4,7 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Corpul este bitronconic,
buza lată şi evazată.
Inedit.

99. VAS ANTROPOM ORF
Cucuteni A«
Drăguşeni
MIBT, 810
H = 15 cm; D max. = 10,1 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Arc gâtul cilindric şi buza
evazată. Decor realizat prin canclură şi pictură cu alb şi roşu.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, p. 59, fig. 38/5.

100. VAS BINOCLU
Cucuteni A»
Drăguşeni
MIBT, 6551
H = 23,1 cm; D max. = 29,9 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Decor bicrom realizat
cu roşu pe fond alb.
Inedit.

103. VAS M INIATURAL
Cucuteni A4
Preuteşti
MNB. B/453
H = 5,1 cm; D max. = 6,4 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Arc fundul
tronconic, umărul pronunţat, gâtul înalt şi buza
dreaptă.
Inedit.
104. VAS ÎN FORMĂ DE CIZMĂ
Cucuteni Ai
Drăguşeni
MIBT, 8333
H = 6 ,8 cm; L = 10,7 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Vasul este
fragmentar la partea superioară, gol în interior.
Decorul a fost realizat cu linii roşii pe fond alb,
motivele fiind liniare şi spiralice.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p. 59, fig. 39/3, 3a.

101. VAS M INIATURAL
Cucuteni At
Truşeşti
MNB, B/161
H = 5,3 cm; D max. = 3,6 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Este alcătuit dintr-un
picior cilindric cu baza evazată şi o cupă mică la partea
superioară. Decor bicrom realizat cu alb şi negru.
Inedit.
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105. MĂSUŢĂ DE CULT
Cucuteni A4
Drăguşeni
M IBT, 3858
H = 4,7 cm; L = 21 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Este pictat la
partea superioară cu linii roşii pe fondul vasului.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p.63, fig.43/1.
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106. TRON M INIATURAL

110. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ

Cucuteni A4
Drăguşeni
MIBT, 7550
H = 2 cm; D max. = 5,7 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Tronul este
fragmentar, păstrându-se numai tăblia şi mici
fragmente din picioare şi spătar.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p. 63, fig. 43/3.

Cucuteni A»
Drăguşeni
MIBT, 7033
H = 6,1 cm; 1 max. = 4 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"şezând".
Inedită.

107. CON DE LUT
111. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
Cucuteni Ai
Drăguşcni
MIBT, 840
H = 2,2 cm; D = 1,7 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Arc baza uşor
albiată în interior şi vârfui ascuţit.
Inedit.

Cucuteni A4
Drăguşeni
MIBT, 3886
H = 23 cm; 1 max. = 6 ,8 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"sezând", cu picioarele lipite, terminate printr-o talpă unică.
Decorat prin incizie.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p.65-66, fig. 52/1, la, pl.V.

108. CON DE LUT
Cucuteni A4
Drăguşeni
MIBT, 839
H = 1,1 cm; D = 1,8 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Are formă conică
cu baza uşor ieşită în afară.
Inedit.

109. DISC DE LUT
Cucuteni A4
Truşeşti
MIBT, 838
H = 1,1 cm; D max. = 2,5 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Decorat cu şiruri de
puncte incizate.
Inedit.
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112. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ
Cucuteni A4
Truşeşti - "Ţuguiata"
MIBT, 7029
H = 12,2 cm; 1 max. = 3 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul "în
picioare".
Inedită.

113. STATUETĂ ZOOMORFĂ
Cucuteni A.»
Preuteşti
MNB, B/420
H = 6,3 cm; L = 9 cm.
Lucrată din pastă fină omogenă, arsă oxidant. Redă un
bovideu.
Inedită.
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118. PROTOM Ă
114. STATUETĂ ZOOM ORFĂ
Cucuteni A 4
Drăguşeni
MIBT, 3105
H = 2,5 cm; L = 3,8 cm.
Lucrată din pastă Fină, arsă rcducător. Statueta redă un
bovideu.
Inedită.
115. STATUETĂ ZOOM ORFĂ
Cucuteni A4
Drăguşeni
MIBT, 3887
H = 3,7 cm ;L = 5,5 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Este modelată
realist, bine proporţională. Redă un porc, posibil
domestic.
A. Crîşmaru, Drăguşeni, 1977, p. 72, fig. 61/1.

116. PROTOM Ă ZOOM ORFĂ
Cucuteni Ai
Preuteşti
MNB, B/422
H = 4,6 cm
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Protomă situată
sub buza unui vas, reprezentând un bovideu.
Inedită.

Cucuteni A4
Mitoc - "Pârâul lui Istrate"
MIBT, 829
H = 5,3 cm; D max. = 17,3 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Fragment dc
vas cu protomă.
Inedită.
119. VAS QUADRILOBAT
Cucuteni A-B
Traian - "Dealul Fântânilor"
MIPN, 4018
H = 18,6 cm; D max. = 19,4 cm.
Lucrat din pastă grosieră, cu cioburi pisate şi
microprundişuri ca degresant, arsă oxidant. Formă
tronconică cu gura lobată.
Inedit.

120. STRACHINĂ
Cucuteni A-B
Bodeşti - "Frumuşica"
MIPN, 1138
H = 5,9 cm; D max. = 18 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Are formă
cilindrică cu fundul tronconic şi buza evazată în
interior. Dccor bicrom realizat cu alb şi negru.
C. Matasă, Frumuşica, 1946, pl. XXV/279.

117. PROTOM Ă
121. PANDANTIV
Cucuteni Ai
Truşeşti - "Ţuguiata"
MIBT, 600
L = 17,2 cm
Basorelief din pastă grosieră, arsă oxidant. Fragment
de vas, pc care se află o reprezentare antropomorfi în
relief.
Inedită.
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Cucuteni A-B
Traian - "Dealul Fântânilor"
MIPN, 6451
H = 7,2 cm; L = 2,6 cm.
Lucrat din aramă, din două foiţe lipite prin sudare.
Inedit.
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122. CUPĂ
126. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ
Cucuteni A-B2
Traian - "Dealul Fântânilor"
MIPN, 4799
H = 10,8 cm; D max. = 11,5 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Are formă sferică
cu gâtul înalt. Decor tricrom realizat cu negru şi alb pe
fond brun.
VI. Dumitrescu, Dacia, 1946, 1X-X, (1941-1944),
1946, p. 47, pi. 1/3.

Cucuteni B
"Bucovina"
MNB, f. n.
H = 3,5 cm; I max. = 3 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Se încadrează în
tipul "în picioare", cu picior unic, dc formă cilindrică.
Inedită.
127. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ

123. VAS QUADRILOBAT
Cucuteni A-B2
Calu - Piatra Şoimului
MIPN, 4450
H = 16 cm; D max. = 19 cm.
Lucrat din pastă semifină cu nisip şi microprundişuri
ca degresant, arsă oxidant. Are formă conică, gura
larg evazată, reprezentată' prin patru lobi. Decor
tricrom realizat cu alb şi negru pe fond brun.
VI. Dumitrescu, Arta, p. 103, fig. 125.
124. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
ANDROGINĂ
Cucuteni B
"Moldova"
MIMIŞ, 710
H = 12,5 cm; 1 max. = 6,4 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Modelată în stil
realist, în poziţia "şezând". Urme de decor bicrom,
realizat cu negru şi roşu.
VI. Dumitrescu, Arta, 1979, p. 87, fig. 67; D. Monah,
Plastica, p. 131, fig. 180/1.
125. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ
Cucuteni B
Fostul judeţ Baia; MNB, B/640
H = 21,8 cm; 1 max. = 6,7 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din
tipul "în picioare".
D. N. Popovici, C. Simiciuc, Suceava, VI-VII, 19791980, p.646, pl. VII/4.
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Cucuteni B
Suceava
MNB, B/82
H = 14,4 cm; 1 max. = 4,6 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă secundar. Se încadrează
în tipul "în picioare".
Inedită.

128. FIGURINĂ ZOOM ORFĂ
Cucuteni B
Valea Lupului
MIMIŞ, 722
H = 7,4 cm; L = 13,7 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Figurina este
masivă, redată realist, redând un bovideu.
Inedită.

129. STATUETĂ ZOOM ORFĂ
Cucuteni B
Drăguşeni - Suceava
MNB. B/709
H = 3,8 cm; 1 max. = 7,9 cm.
Lucrată din pastă fină, omogenă, arsă oxidant, de
culoare roşie-cărămizic, redând un bovideu (vacă).
Inedită.
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130. PROTOM Ă ZOOM ORFĂ

134. PAHAR

Cucuteni B
Dealul Morii
MNB, 12010
H = 3 cm; L = 6,2 cm
Lucrată din pastă bună, arsă oxidant. Protoma este
reprezentarea unui bovideu.
Inedită.

Cucuteni B,
Mărgineni - "Cetăţuia"
MIBC, 20117
H = 8,1 cm; D max. = 9,6 cm.
Pahar bitronconic cu carena accentuată, buza uşor
evazată, fundul îngust şi alveolat. Confecţionat din
pastă fină, arsă oxidant. Dccor bicrom realizat cu
negru şi roşu.
Inedit.

131. PROTOM Ă ZOOMORFĂ
135. AMFORĂ
Cucuteni B
"Bucovina"
MNB. B/76
H = 8,2 cm; 1 max. = 3 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Protoma face
parte dintr-un vas păstrat fragmentar. Dccor bicrom,
realizat cu negru şi roşu.
Inedită.
132. PAHAR
Cucuteni B]
Şipeniţ
MNB, B /l24
H = 10,5 cm; D max. = 11,6 cm.
Pahar bitronconic cu umerii pronunţaţi, lucrat din
pastă fină, arsă oxidant. Decor realizat cu negru.
Inedit.

Cucuteni B|
Şipeniţ
MNB, f.n.
H = 53,5 cm; D max. = 60,1 cm.
Lucrată din pastă dc bună calitate, arsă oxidant. Este
un vas piriform, cu partea inferioară mai lungă,
terminat cu un fund mic şi arc buza evazată. Dccor
bicrom realizat cu negru pe hond dc haşuri roşii.
Inedită.
136. AMFORĂ
Cucuteni B t
Şipeniţ
MNB, B/l 16.
H = 33,6 cm; D max. = 47,4 cm.
Lucrată din pastă de bună calitate, arsă oxidant. Este
un vas pirifomi, cu partea superioară mai scurtă şi
rotunjită. Decor bicrom realizat cu negru pc fond de
haşuri roşii.
Inedită.

133. PAHAR
Cucuteni B|
Cristeşti - Fălticcni
MNB, B/647
H = 8,3 cm; D max. = 9,5 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are formă
bitronconică, gâtul înalt şi buza evazată. Decor
monocrom realizat cu negru pe fondul vasului.
Inedit.
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137. AMFORĂ
Cucuteni B!
Şipeniţ
MNB, B/l 18
II = 55,5 cm; D max. = 54,6 cm.
Lucrată din pastă de bună calitate, arsă oxidant. Este
un vas piriform, cu partea inferioară uşor arcuită spre
interior şi cu buza evazată. Decor bicrom realizat cu
negru pe fond de haşuri roşii.
Inedită.
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142. AM FORETĂ

Cucuteni B|
Ghelăicşti - "Nedeia"
MIPN, 879
H = 36 cm; D max. = 38,2 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Arc formă
bitronconică, cu gât înal, buză evazată şi este
prevăzută lateral cu două torţi. Decor bicrom realizat
cu alb şi negru.
Şt. Cucoş, SCIV, 24.2, 1974, fig. 1.

Cucuteni B|
Şipeniţ
MNB, B/123
H = 16,7 cm; D max. = 22,9 cm.
Lucrată din pastă de bună calitate, arsă oxidant. Este
piriformă, cu buza evazată. Decor bicrom, realizat cu
negru pc fond dc haşuri roşii.
Inedită.

139. AMFORĂ

143. STRACHINĂ

Cucuteni B|
Ghelăieşti - "Nedeia"
MIPN, 12169
H = 31,5 cm; D max. = 28 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Arc formă
bitronconică, cu gât înalt şi buză evazată. Decor
bicrom realizat cu alb şi cu negru.
Şt. Cucoş, SCIVA, 1994, 44, 1, p. 68, fig. 6/1 şi 10/1.

Cucuteni B t
Tg. Frumos - Buznea
MIMIŞ, 9870
H = 5 cm; D max. = 19,5 cm.
Lucrată din pastă fină cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă oxidant. Decorul, realizat cu negru,
redă motive omitomorfe.
Niţu, CI., S.N.. VI, p. 49-56, fig. 1.

140. AM FORETĂ
Cucuteni B,
Ghelăieşti - "Nedeia"
MIPN, 4248
H = 18,2 cm; D max. = 17,6 cm.
Lucrată din pastă semifină Cu cioburi pisate şi nisip
ca degresant, arsă reducător. Vasul este piriform cu
trei registre tectonice. Decor bicrom realizat cu alb şi
negru.
VI. Dumitrescu, Aria, 1979, p. 49, 103, fig. 122.
141. AM FORETĂ
Cucuteni B|
Ghelăieşti - "Nedeia"
MIPN, 4341
H = 14,6 cm; D max. = 13,6 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă reducător. Are formă
bitronconică, gâtul înalt, umărul şi buza evazată.
Decor bicrom. Cucuteni, p. 231, cat. Nr. 231.
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144. CASTRON
Cucuteni Bt
Şipeniţ
MNB, B/l 19
II = 10,1 cm; D gurii = 19,5 cm; D bazei = 7 cm;
Castron de formă tronconică cu marginea înaltă, uşor
arcuită spre interior, lucrat din pastă fină, arsă
oxidant. Decor realizat cu negru.
Inedit.

145.

CAPAC

Cucuteni B|
Şipeniţ
MNB, B /l08
H = 4 cm; D bazei = 11,2 cm.
Capac de tip "coif suedez", de mici dimensiuni
confccţionat din pastă fină, omogenă, arsă oxidant.
Decor monocrom realizat cu negru.
O. Kandiba, Schipenitz, 1931.
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146. CAPAC

150. VAS BINOCLU

Cucuteni B|
Şipeniţ
MNB, B/127
H = 7,9 cm; D max. = 27,1 cm.
Lucrat din pastă de bună calitatc, arsă oxidant. Face
parte din tipul capacelor de tip "coif suedez". Decor
bicrom realizat cu roşu şi negru.
Inedit.

Cucuteni B t
Şipeniţ
MNB, B/120
H = 17,1 cm; L = 34,5 cm
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Este compus
din două suporturi cilindrice şi două pâlnii
tronconice, la partea superioară.
Inedit.

147. CAPAC

151. VAS ZOOM O RF

Cucuteni B|
Şipeniţ
MNB, B/126
H = 4,6 cm; D max. = 14,6 cm.
Capac de vas, ce face parte din categoria "tip suedez",
modelat din pastă fină, arsă oxidant. Dccor
monocrom realizat cu negru.
Inedit.

Cucuteni B|
Ghelăieşti - "Nedeia"
MIPN, 11241
H = 94 cm; L = 14 cm.
Lucrat din pastă fină cu nisip ca degresant, arsă
oxidant. Se compune dintr-o cupă cu protomă,
prevăzută cu patru piciaorc. Decor bicrom realizat cu
roşu şi negru.
Şt. Cucoş, Carpica,VII, 1975, p. 11-14, pl.2.

148. CAPAC
Cucuteni B|
Mărgineni
MIBC, 14020
H = 7,3 cm; D max. = 18,9 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Capac dc tip
"coif suedez". Decor monocrom realizat cu negru.
Inedit.
149. VAS BINOCLU
Cucuteni B|
Ghelăieşti - "Nedeia"
MIPN, 12173
H = 18 cm; L = 40,2 cm.
Lucrat din pastă semifină cu cioburi pisate ca
degresant, arsă oxidant. Alcătuit din două suporturi
bombate la mijloc, fiecare prevăzut cu câte două cupe
tronconice. Dccor bicrom realizat cu roşu şi negru.
Şt. Cucoş, SC1VA, 1993, 44, 1. p. 71, fig. 72; fig.
11/ 1.
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152. M ODEL DE SANCTUAR
Cucuteni B|
Ghelăieşti - "Nedeia"
MIPN, 12162
H = 18 cm; D max. = 25,5 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Este alcătuit
dintr-un corp pătrat, rotunjit la colţuri, cu fundul drept,
continuat cu un picior conic, gol. Decor tricrom, realizat
cu roşu, negru şi alb.
Şt. Cucoş, SC1VA, 1993,44, 1, p. 61-62, fig. 3/6a.
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153. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
Cucuteni B|
Ghclăieşti - "Nedeia"
MIPN, 12163
H = 9 cm; 1 max. = 6,5 cm.
Lucrată din pastă dc bună calitate, arsă rcducător. Facc
parte din tipul "şezând". Pictată cu negru.
Şt. Cucoş, SCIVA, 1993, 44, 1, p. 63, fig. 3/5.

Cucuteni B,
Ghclăieşti - "Nedeia"
MIPN, 4418
H = 22 cm; 1max. = 5,2 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Modelată în stil
realist. Decor tricrom realizat cu roşu şi negru pe fond
alb.
Şt. Cucoş, SC1V, 1973,4, p. 210-211. fig. 5.

154. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ

158. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ

Cucuteni B,
Ghclăicşti - "Nedeia"
MIPN, 12165
H = 18 cm; 1 max. = 5,5 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Modelată în stil
realist. Decor incizat.
Şt. Cucoş, SCIVA. 1993,44, 1, p. 63, fig 3/4.

Cucuteni Bi
Ghelăieşti - "Nedeia"
MIPN, 4419
H = 21 cm; I max. = 4,8 cm.
Lucrată din pastă fină, cu nisip ca degresant, arsă
reducător. Are formă zveltă, cu forme bine
proporţionate. Decor bicrom realizat cu alb şi negru pe
fond brun.
Şt. Cucoş, SC1V, 1973,24,2, p. 211, fig. 6.

155. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
Cucuteni B|
Ghclăicşti - "Nedeia"
MIPN, 12164
H = 14,5 cm; 1 max. = 4 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă reducător. Modelată în stil
realist. Pictată integral cu roşu.
Şt. Cucoş, SCIVA, 1993, 44, 1, p. 63, fig. 3/3.

159. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ FEMININĂ
Cucuteni B|
Ghclăieşti - "Nedeia"
MIPN, 4420
H = 24 cm; 1 max. = 3,6 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Modelată realist.
Pictată în întregime cu roşu.
Şt. Cucoş, SCIV, 1973, 24, 2, p. 211, fig. 7.

156. STATUETĂ ANTROPOMORFĂ
Cucuteni B,
Stânca - Ştcfăneşti
MIBT, 808
H = 15 cm; 1 max. = 7,7 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"în picioare". Decor bicrom realizat cu roşu şi negru.
Inedită.

157. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ FEMININĂ
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160. VAS CU TUB
Cucuteni B|
Drăguşcni - Suceava
MNB. B/639
H = 4,8 cm; D max. = 7,2 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are formă sferică,
gura cilindrică şi este prevăzut cu un tub conic perforat.
G. Luca, Suceava, XI-XII, 1984-1985, p. 393-395.
161. VAS CU PICIOARE
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165,
Cucuteni B|
Şipeniţ
MNB, B/682
H = 6,9 cm; D max. = 9 cm.
Lucrat din pastă de bună calitate, arsă oxidant. Este
compus dintr-o străchinuţă sferică şi din patru picioruşe
dispuse simetric pe fundul vasului. Decor monocrom,
realizat cu negru. Inedit.

CRATER

Cucuteni B2
Valea Lupului
MIMIŞ, 704
H = 33,2 cm; D max. = 49 cm.
Lucrat din pastă de bună calitate arsă oxidant. Sc
păstrează dc la umăr în sus; pictură bicromă cu negru şi
roşu.Este decorat cu motive zoomorfe.
D. Marin, Materiale, III, 1957, p. 165, fig.2/2.

162. AMFORĂ
166. VAS BITRONCONIC
Cucuteni B2
Valea Lupului
MIMIŞ, 682
H = 27 ,5 cm; D max. = 27,9 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Are formă
bitronconică, gâtul înalt şi buza uşor evazată. Decor
tricrom realizat cu negru, roşu şi alb. Inedită

163. AM FORETĂ
Cucuteni B2
Câmiceni (com. Ţigănaşi) IAI, 3028
H = 23,1 cm; D max. = 15,2 cm.
Lucrată din pastă fină, omogenă, arsă oxidant, de
culoare crem. Este piriformă, cu gâtul conic şi corpul dc
formă sfcrică. Decor bicrom cu roşu şi negru.
A. Niţu, V. Chirica, Hierasus, VII-VI1I, 1982, p. ;V.
Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul, 1985, p. 443, fig.
33; A. Niţu, V. Chirica, La civilisation, 1987, p. 288, pl.
Il/la, lb; D. Monah, Plastica, p. 166, fig. 255/a-b.
164. CRATER CU PROTOM Ă ZOOMORFĂ
Cucuteni B2
Tg. Ocna - Podei; MIPN, 2790
H = 32 cm; D max. = 33,4 cm.
Lucrat din pastă semifină, arsă oxidant. Are formă
tronconică, cu umărul pronunţat, gâtul înalt, buza
evazată şi este prevăzut cu o protomă (bovideu). Dccor
bicrom, cu alb şi cu negru.
C. Matasă, ArhMold, 1I-III, 1962-1963, p. 27, fig. 14/5.

Cucuteni B2
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIPN, 16442
H = 47 cm; D max. = 38 cm.
Lucrat din pastă semifină, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă oxidant. Are formă bitronconică, gâtul
înalt, buza uşor evazată şi este prevăzută cu două torţi.
Pictat cu negru, cu siluete antropomorfe.
D. Monah, Gh. Dumitroaia, Cucuteni aujourd' hui,
1996,
p. 39-48.
167. VAS RECTANGULAR
Cucuteni B2
Poduri - "Dealul Ghindaru"
MIPN, 9231
H = 7,2 cm; D = 8,2 cm.
Lucrat din pastă grosieră, cu cioburi pisate şi nisip ca
degresant, arsă rcducător. Pictat cu linii subţiri, negre.
Cucuteni, p. 236, cat. nr. 244.
168. CASTRON
Cucuteni B2
Stânca - ŞtefSneşti
MIBT, 798
II = 6,3 cm; D max. = 14,5 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Are formă
tronconică, gâtul marcat tectonic şi buza evazată.
Decor bicrom realizat cu roşu şi negru.
Cucuteni, p. 198, cat. nr. 81.
169. CASTRON
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173. VAS MINIATURAL

Cucuteni B2
Tg. Ocna - Podei
MIPN, 2786
H = 10,4 cm; D max. = 20,1 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă rcducător. Arc formă
tronconică cu buza evazată. Decor bicrom realizat cu
alb şi cu negru.
C. Matasă, ArhMold, IMII, 1964, p. 25, fig. 11/1.

Cucuteni
"Bucovina"
MNB, B /l 13
H = 3,8 cm; D max. = 4,8 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Arc formă
tronconică, cu fundul plat.
Inedit.

170. FRUCTIERĂ

174. TRON M INIATURAL

Cucuteni B2
Tg. Ocna - Podei
MIPN, 1504
H = 12,4 cm; D max. = 19,1 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Are gura largă,
corpul sferic, piciorul gros, scobit în interior, cu
marginea evazată. Dccor bicrom realizat cu roşu şi
negru.
C. Matasă, ArhMold, II-III, 1964, p. 29, fig. 13/3.
171. STRACHINĂ
Cucuteni B2
Valea Lupului
MIMIŞ, 699
H = 8,4 cm; D max. = 29,1 cm.
Lucrată din pastă semifină, arsă oxidant. Dccor bicrom,
realizat cu negru şi alb.
M. Dinu, Materiale, III, 1957, p. 166, fig. 4/3.

Cucuteni B2
Lipcani
MNB, B/99
H = 12,3 cm; D max. = 7,9 cm.
Lucrat din pastă dc bună calitatc, arsă oxidant. Este
alcătuit dintr-o tăblie patrulateră, cu marginile înalte,
albiată la interior. Dccorul, păstrat parţial,
este
monocrom, realizat cu negru.
I. Mareş, Cucuteni aujourd' hui, 1996, p. 63-68, fig.l.
175. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ
ANDROGINĂ
Cucuteni B2
Răuccşti - "Dealul Munteni"
MIPN, 7119
H = 14,6 cm; I max. = 8,4 cm.
Lucrată din pastă fină, amcstccată cu nisip ca degresant,
arsă oxidant. Face parte din tipul "şezând".
Gh. Dumitroaia, MeniÂntiq, XV-XVII, 1987, p. 26, fig.
11; D. Monah, Plastica, p. 131, fig. 223/4.

172. VAS MINIATURAL
176. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ
Cucuteni
“Bucovina"
MNB, B /l05
H = 4,6 cm; D max. = 7,4 cm.
Lucrat din pastă fină, arsă oxidant. Arc formă
bitronconică, fundul plat şi bine individualizat, gâtul
înalt şi buza dreaptă.
Inedit.
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Cucuteni B2
Drăguşeni - Suceava
MNB. B/638
H = 12,6 cm; I max = 7,1 cm.
Lucrată din pastă de bună calitate, arsă oxidant. Face
parte din tipul "şezând", şi este redat un personaj
masculin.
G. Luca, CI, XII - XIII, 1982, p. 113-115.

399

Ion M areş, C onstantin-Em il Ursu

„Artă şi spiritualitate în Cultura C ucuteni”

177. STATUETĂ ANTROPOM ORFĂ
ANDROGINĂ

181.

Cucuteni B2
Mihoveni
MNB, B/381
H = 12,6 cm; 1 max = 7,1 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Face parte din tipul
"şczând".
N. Ursulescu, V.P. Batariuc, La civilisation, 1987,
p.309-310, fig.2.

Cucutcni
"Bucovina"
MNB, B/79
H = 6,5 cm;
Lucrată din pastă fină, arsă reducător. Protoma este situată
pe buza unui vas şi reprezintă capul unui bcrbec, redat
realist.
Inedită.

PROTOM Ă ZOOM ORFĂ

178. STATUETĂ ZOOM ORFĂ
Cucuteni
"Bucovina"
MNB, B/77
H = 6,1 cm; H = 4 cm.
Lucrată din pastă fină omogenă, arsă oxidant. Redă un
bovideu.
Inedită.

ABREVIERI
MNB - Muzeul Naţional al Bucovinei
MIPN - Muzeul de Istorie Piatra Neamţ
MIVS - Muzeul de Istorie Vaslui
MIBC - Muzeul de Istoric Bacău
MIBT - Muzeul dc Istoric Botoşani
MIMIŞ - Muzeul dc Istoric a Moldovei Iaşi
MIR - Muzeul de Istorie Roman

179. PROTOM Ă ZOOM ORFĂ
Cucuteni B2
Valea Lupului
MIMIŞ, 724
H = 8 cm; L = 16 cm.
Lucrată din pastă fină, arsă oxidant. Este redată o felină
fixată în picioare, vertical, pc buza unei forme ccramicc
imprecise.
M. Dinu, Materiale, III, 1957, p. 168, fig. 615.

180. STATUETĂ ZOOM ORFĂ
Cucuteni
Bădinji
MIBT, 7555
H = 9,6 cm; L = 13,7 cm.
Lucrată din pastă fină arsă oxidant. Este reprezentarea
realistă a unui urs.
Inedită. *
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Le catalogue de l’exposition “Art et spiritualite dans la culture Cucuteni ’

Le catalogue “Art el spiritualii dans la culture Cucuteni” a 6l6 r<Salis<5 â
l’occasion de l’exposition avec Ie meme nom organisme par les auteurs du Musde
National de la Bucovine, Suceava, pendant les mois de mai-juin 1998.
Les piâces prdsentdes dans le catalogue - dont la plupart ddjă publides, mais
aussi des piâces inddites- proviennent des musdes suivants: le Musde d’Histoire “Iulian
Antoncscu” dc Bacău, lc Muscc Dâpartcmcntal d ’Histoire, Botoşani, le Mus6c
d’Histoirc dc la Moldavie, Iaşi, le Musec d ’Histoirc dc Piatra-Ncamţ, Ic Musec
d’Histoirc dc Roman, lc Musce DSpartcmental “Ştefan cel Marc”, Vaslui, lc Musdc
National de la Bucovine de Suceava.
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METODE DE APRECIERE A REZISTENŢEI MECANICE A
ŢESĂTURILOR DE PATRIMONIU REALIZATE DIN M ĂTASE

MIRELA BEGUNI
Menţinerea bunurilor culturale într-o stare cât mai apropiată de cea iniţială este
un obiectiv permanent al conservatorului în lupta lui cu timpul1. Spre deosebire de
multe materiale modeme realizate din polimeri sintetici, polimerii naturali ca mătasea,
bumbacul, lâna sunt uşor biodegradabili2.
Mătasea naturală este o secreţie glandulară întărită a larvei fluturelui Bornbix
mori denumită popular vierme dc mătase carc, în procesul de metamorfozare în pupă
(crisalidă), formează un cocon de protecţie care este gogoaşa de mătase.
Sistemul glandular al larvei produce două proteine3 sub formă de soluţii
vâscoase, fibroina şi scricina, ce nu difuzează din cauza concentraţiei ridicate a
soluţiilor şi a maselor moleculare mari ale acestor proteine. Soluţiile vâscoase curg lent
spre două orificii cu rol de filiere, determinând orientarea paralelă a catenelor
polipcptidice. Cclc două filamente constituite dintr-un miez de fibroină şi un înveliş de
sericină sc unesc la ieşirea din orificiilc dc filare, rezultând o fibră moale şi plastică cc
conţine două filamente de fibroină într-un strat dc sericină gelatinoasă. în urma
contactului acesteia cu secreţia acidă a glandei Filippi se realizează solidificarca rapidă
a ambelor soluţii proteice aflate încă în stare semilichidă, probabil printr-un proces de
coagulare.
Stmcturarca filamentului nefiind foarte rapidă, permite etirarea lui (alungirca
tensionată) prin întinderea sub acţiunea capului viermelui, ceea ce duce la o înaltă
ordonare a catenelor din fibroină, spre deosebire de cele din sericină ce rămân la
structura denaturată dc ghem5. într-o perioadă de 24-72 de ore larva secretă şi întinde
între 350 şi 3000 de metri de filament dublu cu o grosime de circa 65 pm şi fineţea de
1,75-4 den6, dc culoare albă, galbenă sau gri, în funcţie de pigmenţii din sericină. Acesta
conţine până la 72% fibroină, 25-30% sericină, 1-1,7% săruri minerale, 0,5% grăsimi şi
1,5-2,5% diferite fracţii7.
*C. Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1975, p. 7; R. Florescu, Bazele muzeologiei.
Bucureşti, 1993, p. 127; Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Instrucţiuni privind
monumentele istorice şi de artă religioasă, laşi, 1996, pp. 5,6.
2M. Musta|ă, Insecte dăunătoare bunurilor de patrimoniu, Iaşi, 1998, p. 90; N. Stoia, A. Bârcă,
Biodeteriorarea in contextul conservării, RM nr. 4/1972, pp. 303,305; V. G. luga. Conservarea
bunurilor muzeale, RM nr.2/1968, pp. 154,156.
3*** Dicţionar de chimie, Bucurcşti, 1964, pp. 535,536.
AIbidem, p. 301.
5C. Dăcscu, Materiale fibroase naturale, Timişoara, 1996, pp. 216,217.
6Ibidem, p.32.
'ibidem, p.218.
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Alanina8, glicina9 şi serina 10 reprezintă peste 80% din cantitatca dc
aminoacizi" ai fibroinei, reticularea fiind aproape nulă în absenţa punţilor cistinicc, iar
conţinutul ridicat dc serină al sericinci îi conferă accstcia o mare hidrofilie şi
posibilitatea solubilizării în apă12.
în fibroină, ponderea mare a aminoacizilor cu rest alifatic mic în catcna
laterală, glicina şi alanina, a sugerat o structură primară cu stereotipii de alternare în
catcna polipeptidică, prin scindări hidroliticc vcrificându-sc frecvenţa marc a
alternanţelor Ala-GIi, Gli-Ala, Ala-Gli-Tir. Sccvcnţa înalt repetitivă este:
Gli-Ala-GIi-Ala-Gli-Ser-Gli-AIa-Ala-Gli-[Scr-GIi-(Ala-Gli)n]g-Tir, unde n este de
obicei 2 .

Conţinutul în aminoacizi al mătăsii naturale 13
Aminoacidul

Fibroină(%)

(%)
Glicină

Gli

1.1

42,8
•

Fenilalanină

Phe

3,4

Serină

Ser

16,2

2,7
33,9
Cisteină
Treonină

Cis

Tirozină
Acid aspartic

Tir

0 ,2

Thr

1.6

12,9

3.8

Asp

2 ,8

Acid glutamic

Glu

2 .2

Arginină

Arg,

1.0

Lizină

Lis

0,7

Histidină

His

0,4

9,0
2,5
3,7
1.9

*

1.0

8* **

Dicţionar de chimie, Bucureşti,

9lbidem, pp.20,334.
I0lbidem, p.580.
"ibidem , p.86.
12C.Dăcscu, op. cit., p.218.
'■’lbidcm, 0.218 .
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1964, p. 62.

Prolină

Pro

0,7

Triptofan

Trp

0,6

2,2
1,0
Dimensiunile reduse ale catenelor laterale ale resturilor de glicină, alanină şi
serină permit împachetarea strânsă a moleculelor dc polimer şi formarea unor structuri
cu o cristalinitate mai ridicată dccât cea a fibroinei, fapt evidenţiat prin difracţia razelor
X 1415. S-a concluzionat că în fibroină există zone cristaline constituite din resturi
nepolare de aminoacizi cu volum mic (Gli, Ala, Ser), legate între ele prin ample zone
amorfe în care sc conccntrcază majoritatea aminoacizilor cu grupe polare sau ionice în
catenele laterale sau cu catene laterale voluminoase, dispunerea resturilor polare şi
voluminoase fiind aleatorie şi, deci, nepenniţând o structurare ordonată a acestora.
Scricina are caractcr amorf şi este uşor de eliminat prin degomare, catcna
polipcptidică având o structură de ghem asemănătoare cclci a proteinelor globulare şi
fiind solubilă în apă la cald16.
Cele aproximativ 400 de varietăţi ale speciei Bombix mori produc fibroină cu o
compoziţie aminoacidică foarte apropiată din punct dc vedere cantitativ şi calitativ,
astfel încât toate mătăsurile produse dc speciile domesticite sunt echivalente din punct
dc vedere compoziţional.
Sericicultura arc o istorie ajungând în China până în mileniul al IV-lea î.d.Hr17,
condiţiile favorabile cum ar fi cele oferite dc mormintele ncdeschise ducând la păstrarea
în bune condiţii a unor mătăsuri anticc18. Multe dintre obiectele de mătase sunt
prezervate cu o grijă ritualică de către japonezi, aceştia respectând reguli strictc dc
împăturire şi depozitare19. Cu toate că astfel dc măsuri au avut ca cfect creşterea
longevităţii unui marc număr de bunuri culturale, există totuşi un volum important de
obiecte din mătase a căror structură este atât de friabilă încât există riscul pierderii lor,
situaţia întâlnindu-se frecvent în cazul expunerii îndelungate şi manipulării excesive a
acestora în muzee.
în ciuda măsurilor de control al microclimatului, este dificil de anticipat cum
va răspunde unui anumit mediu un obiect a cărui stare de conservare nu este cunoscută
căci, deşi uneori nu se pot depista la o examinare vizuală modificări ale aspectului unui
material, la nivel molecular pot avea loc reacţii ce duc la degradări substanţiale20.
Mătasea a fost subiectul multor investigaţii, mai ales datorită importanţei
cconomicc a accsteia în ţări precum China şi Japonia. Studiile asupra degradării sale au
14* * * Dicţionar de chimie. Bucureşti, 1964, p. 245; J. C. Manea, Cercetarea fizico-chimică in
studierea operelor de artă, RM nr.2/1973, p. 107.
I5C. Dăcscu, op. cit., p. 218,219; M. A. Beckcr, Y. Magoshi, T. Sakai, N.C. Turos, op. cit., p. 27.
16C. Dăcscu, op. cit., p. 219.
17M. A. Bcckcr, Y. Magoshi, T. Sakai, N. C. Turos, op. cit., p. 27.
18lbidcm, p. 27; Corina Nicolcscu, op. cit., pp. 45,84,87,88.
19M. A. Bcckcr, Y. Magoshi, T. Sakai, N. C. Turos, op. cit., pp. 27,35.
20Maria Mustaţă, op. cit., p. 84-87; M. A. Bcckcr, Y. Magoshi, T. Sakai, N. C.Turos, op. cit.,
p.27; C. Marian, Probleme ridicate de consen’area şi restaurarea unei piese textile arheologice,

RM nr. 7/1984, p. 25, 26.
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evidenţiat faptul că regiunile amorfe sunt alterate primele21, iar difracţia razelor X
utilizând probe de vechimi foarte diferite a indicat doar o uşoară reducere a cristalinităţii
mătăsii odată cu trecerea timpului (5,3% după 1000 de ani)22.
^Experienţele biochimice au arătat o descreştere semnificativă a cantităţii dc
tirozină recuperată în urma hidrolizei standard a fibroinei degradate artificial, ca
rezultat al expunerii prelungite şi al procentului ridicat de radiaţie UV, spre deosebire dc
cantitatea celorlalţi aminoacizi. Datorită fotosensibilităţii tirozinci, nivelurile de tirozină
şi scrină sunt indicatori efectivi ai stării dc conservare24 a mătăsurilor şi ai prezenţei
sericinei la multe dintre cele de provenienţă occidentală, părând să Ic confcre acestora o
anumită protecţie împotriva degradărilor cauzate de acţiunea luminii25.
A fost verificată ipoteza conform căreia aminoacizii recupcraţi după hidroliza
standard a mostrelor dc diferite provenienţe şi vechimi pot oferi informaţii referitoare la
starea dc conservare. Deşi starea iniţială a unei ţesături poate fi evaluată numai la
momentul manufacturării, prin compararea unei mostre cu trccut necunoscut cu altele
bine caracterizate, îmbătrânite natural şi artificial, se poate aprecia starea de conservare
a ceiei slab caracterizate.
S-a încercat găsirea unei corelaţii între rezultatele analizelor cantitative şi
calitative ale aminoacizilor recuperaţi după hidroliza standard a ficcărei microprobe şi
rezultatele măsurătorilor tcnsomctrice realizate asupra unor probe de acccaşi
provenienţă, dar având dimensiunile impuse de astfel dc teste. A fost posibilă prelevarea
unor probe de dimensiuni mai mari datorită accesului cercetătorilor la o colecţie
destinată studiului, toate probele provenind din regiuni ncexpusc la lumină şi bine
conservate.
Micromostrele precântăritc au fost iniţial introduse într-o soluţie de uree pentru
extragerea produşilor de degradare solubili, toate suferind o pierdere procentuală în
greutate direct proporţională cu vechimca şi cu starea dc conservare26. La o serie de
probe provenind din ţesături dc mătase îmbătrânite artificial prin expunere la lumină
solară simulată, pierderea în greutate a crcscut odată cu creşterea intensităţii radiaţiei
luminoase şi a energici acesteia27. După îndepărtarea ureci, purificare şi liofilizarc28,
mostrele au fost supuse hidrolizei acide standard iar apoi, pentru determinarea
compoziţiei aminoacidice, produşii de degradare au fost analizaţi prin cromatografie
lichidă de înaltă performanţă prin schimbători dc ioni29.
*'C. Dăcscu, op. cit., p. 219; M. A. Beeker, Y. Magoshi, T. Sakai, N. C. Turos, op. cit., p. 34-35.
‘2M. A. Bccker, Y. Magoshi, T. Sakai, N. C. Turos, op. cit., p. 28.
' 3*** Dicţionar de chimie, p. 627.
~"M. A. Beckcr, Y. Magoshi. T. Sakai, N. C. Turos, op. cit., p. 28.
D. Biro, Restituirea, prin activitatea de restaurare, a unui manuscris de mătase, din secolul al
XVII-lea, RM nr. 9/1986,p. 41-42; M. A. Beckcr, Y. Magoshi, T. Sakai, N. C. Turos, op.cit., p.28.
*6M. A. Beckcr, Y. Magoshi, T. Sakai, N. C. Turos. op. cit., pp. 28-35.
" F. Gheorghiţă, Efecte deteriorante ale luminii şi metode de protecţie. RM nr. 5/1968, pp. 412414; R. L. Fcllcr, Contrele des ejfets deteriorants de la lumiere sur les objets de musâe, Muscum,
voi. XVII, nr 2/1964; M. A. Bccker, Y. Magoshi, T. Sakai, N. C. Turos, op. cit., p. 31.
28*** Dicţionar de chimie, p. 416.
JJM. Rusanovschi, A. Dragnca,

chimie, pp. 219, 576.
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Bucureşti, 1980; ***

Dicţionar de

Rezultatele analizelor au indicat diferenţe între cantităţile dc aminoaem cu
caracter acid recuperaţi din fiecare mostră (treonină, scrină,acid aspartic şi acid
glutamic), spre deosebire de cantităţile de aminoacizi neutri (glicină şi alanină), glicina
fiind ccl mai stabil aminoacid al mătăsii. Dc asemenea, spre deosebire dc probele dc
provenienţă orientală, la cclc dc provenienţă occidentală era indicată o putcmică
prezenţă a scricinci, demonstrând faptul că accstca au fost supuse unui tratament de
degomare.
Regiunea în care s-au produs scindări ale legăturilor pcptidicc ale lanţurilor
macromoleculare al fibroinei a fost apreciată în funcţie dc raportul dintre cantitatea dc
aminoacizi neutri extrasă (glicină şi alanină) şi cca dc aminoacizi cu caracter acid.
Datorită faptului că glicina şi alanina sunt componentele majoritare ale zonelor
cristaline iar degradările se produc mult mai uşor în zonele amorfe, o cantitate ridicată a
acestor aminoacizi , rcspcctiv o valoare marc a raportului ncutru/acid, scmnifică
existenţa distrugerilor şi în zonele cristaline. La unele dintre mătăsurile îmbătrânite
artificial raportul arc valori subunitarc, indicând faptul că degradările s-au produs în
zona amorfii, valorile mai mari ale acestuia relevând existenţa scindărilor şi la nivelul
zonelor cristaline, într-un raport direct proporţional.
Pentru testări tcnsomctrice au fost prelevate, din zone ncexpusc la lumină şi la
solicitări mecanice, fire individuale dc urzeală şi bătătură dc acccaşi provenienţă cu cca
a microprobelor a căror compoziţie aminoacidică a fost analizată, determinându-se
rezistenţa la alungirc şi alungirca relativă şi constatându-se o reducere direct
proporţională a acestora cu vechimca mostrelor. Rezultatele au fost comparate cu cele
obţinute în urma realizării accloraşi teste pe fibre noi dc mătase, comparaţia indicând o
descrcştcrc în timp a rezistenţei la alungire şi arătând că această descrcştcrc poate fi
aproximată cu ajutorul ecuaţiei30:
F=F0( 1- 0,007t),
în carc F este rezistenţa firului, F0 este rezistenţa lui iniţială, iar t este timpul exprimat în
ani.
A fost realizată şi comparaţia între rezultatele testelor tcnsomctrice şi cele ale
testelor fizico-chimice prezentate anterior, evidenţiindu-se relaţia existentă între
rezistenţa la alungirc a firelor şi raportul ncutru/acid (cantitatea de glicină şi
alanină/cantitatca dc treonină, scrină, acid aspartic şi acid glutamic), accastă relaţie fiind
aproximată cu ajutorul ccuaţici31 :
F=3,9686-7,51061g(x),
în carc F este rezistenţa la alungire, iar x este raportul ncutru/acid.
Se observă că raportul x=3,38, calculat pentru o valoare F=0 a rezistenţei,
poate fi considcrat un indicator cfectiv în a decide în cc măsură o ţesătură dc mătase a
suferit degradări esenţiale şi dacă poate fi manipulată.
Studiul arată că analiza aminoacidică a materialului proteic extras dintr-o
microprobă dc mătase oferă posibilitatea aprecierii stării dc conscrvarc a acesteia,
permiţând plasarea sa într-o matrice dc proprietăţi fizice şi chimice cunoscute32.

J0M. A. Bccker, Y. Magoshi. T. Sakai, N. C. Turos, op. cit., p. 32.
31Ibidem, p. 34.
32V. Slădescu, Restaurarea unui veşmânt de copil, RM nr. 4/1983, p.26,27.
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Compararea rezultatelor analizelor efectuate asupra ţesăturilor occidentale şi orientale
relevă faptul că mătăsuri de aceeaşi vârstă dar dc provenienţe diferite au o stare dc
conservare diferită, mai bună fiind aceea a celor orientale. Constatarea duce la concluzia
că un rol esenţial în buna conscrvarc a accstora l-a avut grija deosebită ce le-a fost
acordată, atrăgând în acclaşi timp atenţia asupra importanţei asupra cunoaşterii şi
respectării măsurilor dc prezervare a bunurilor culturale .

CONSERVAREA UNEI PIESE TEXTILE ARHEOLOGICE:
"CĂMAŞĂ"

LIDIA ROMAŞCU,
EUGENIA S1DORIUC

M ETHODS FOR ESTIM ATE TH E BREAKING STRENGTH OF OLD
SILK FABRICS
Summary
Amino acids recovered after standard hydrolysis are predictive indicators of the
state of preservation of silk and provide a rapid method that can be applied to extremely
small sample size. The chemical and phi&cal data from old silk fabrics are used to
illustrate (he connection between information' gained from a microgram of sample
required for amino acids analysis and the state of preservation. Comparison of the
Japanese and the occidetal silk fabrics also provides insight into the effects that different
methods of caring for silk objects have on their longetivity.

Maria Mustaţă, op. cit., p. 95, 96; Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Instrucţiuni
privind monumentele istorice şi de artă religioasă, Iaşi, 1996, pp. 46-67; Radu Florescu, op. cit.,
1993, pp. 164-168; V. G. luga, op. cit., pp. 154-156; F. Gheorghiţă, Lumina tn muzee, RM nr.
4/1968, pp. 322,324; nr. 5/1968, pp.412-414; nr. 5/1967, pp. 328-333; M. Mihalcu, Consideraţii
asupra curăţirii obiectelor textile din colecţiile muzeale, RM nr. 5/1968, p. 415, 416; nr. 6/1968,
pp. 512-516;
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în ultimii trei ani activitatea colectivului de restaurare textile din cadrul
Laboratorului Zonal din Suceava s-a îmbogăţit cu un valoros tezaur arheologic textil,
rezultat din săpăturile arheologice ce au fost efectuate la Mănăstirea Probota, cât şi Ia
Biscrica Mirăuţi din Suceava.
Complexul dc textile arheologice provenite dc la mănăstirea Probota cuprinde
un număr mare dc piese, dc o reală importanţă ştiinţifică, îmbogăţind totodată
patrimoniul Muzeului Naţional al Bucovinei.
Un colectiv de arheologi condus de doamna dr.Voica Maria Puşcaşu au
efcctuat cercetări în biscrica Mănăstirii Probota, în vara anului 1995, unde au
descoperit, între altele şi mormântul in situ atribuit Vasilcăi Stroici, decedată în 1569.
La dala aducerii sale în laborator, întreg complcxul se prezenta ca o masă
amorfa abia sesizându-sc fiecare piesă în parte şi destinaţia ci.
în urma detaşării s-a observat că una dintre piese putea să fie o platcă cu guler
şi nasturi cu fragmente dintr-o mânecă, pe carc noi am denumit-o "cămaşă".
Datorită condiţiilor dc zăcere această piesă nu mai prezenta şi partea din spate,
excepţie făcând galoanele din fir metalic.
în schimb, piepţii, bogat ornamentaţi, s-au păstrat datorită dantelei metalice,
realizată din argint aurit, carc se prezintă sub forma a două registre dc sine stătătoare, pc
suport dc mătase vişinie (fig.l).

Fig.l - Schiţă de croi - Haină
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Veşmântul se încheia în faţă cu 33 de nasturi globuIari(pe partea dreaptă), din
care 4 sunt foarte deterioraţi, 4 lipsă, iar 25 cu urme de cloruri.
Pe partea stângă se găsesc cheiţe din mătase corespunzătoare nasturilor.
Gulerul piesei este dc formă dreptunghiulară, răsfrânt, format dintr-un registru
de dantelă metalică cu aceleaşi elemente decorative ca şi cele ale piepţilor, permiţând să
se vadă suportul dantelei metalice, o mătase vişinie.
Toate registrele de dantelă metalică sunt mărginite de un şnur de mătase vişinie
împletit în trei, iar între acesta şi dantelă sc află un alt şnur din fir metalic.
Legătura dintre piepţi şi mâneci (vezi fig.2) este făcută de două benzi dc
pasmanterie din fir metalic, ce subliniază linia umărului, până în talie şi, respectiv,
răscroiala gâtului. între aceste benzi metalice (fîg.3 ), pe o "plasă croşetată", se găsesc
câte un şir de rozete mici din fir de mătase. Pe mânecă se observă un fragment dc
dantelă de mătase vişinie cu motiv decorativ, în care sunt asamblate rozete din fire
metalice de aur şi argint.

De asemenea tot pe mânecă există o altă dantelă din fir mctalic de forma unui
triunghi isoscel. S-au mai păstrat şi două fragmente de mătase, unul care reprezintă
mâneca propriu-zisă şi altul care sugerează manşeta mânecii şi carc prezintă un ajur dc
mătase.
în talie s-a păstrat un fragment de cordon dublu din mătase şi o cataramă din
argint (fig.4).

Fig.4 - Sistem de prindere - cordon

Fig .2 - Motive decorative - mânecă

Fig.3 - Detaliu am plasare elemente decorative (rozete)

O
primă etapă de investigaţie, foarte importantă la data aduccrii pieselor
laborator, a fost documentaţia foto.
Apoi am efectuat operaţia dc dezinfecţie - dezinsccţie ca urmare a atacului
masiv de mucegai la scoaterea din mormânt.
S-a trecut urgent la:
•
formolizarea tuturor pieselor din întreg complexul Probota într-un spaţiu închis
(format din cutii în care s-au pus borcane cu tampoane de vată cu formaldehidă,
acoperite cu folii de plastic);
•
pulverizarea în aceste spaţii cu o soluţie de 1% tymol în alcool.
Următoarea etapă în procesul de conservare a acestei piese cât şi a întregului
complex de textile arheologice a fost înlăturarea depozitelor humicc şi de descompunere
cadavcrică, folosindu-se pensule moi.
în perioada dintre dezinfccţie şi până la hotărârea tratamentului ce trebuia
aplicat piesei, s-a urmărit obţinerea microclimatului adecvat, în acest scop.
S-a crcat o umiditate cât mai apropiată de umiditatea solului în care a stat piesa
timp de secole.
Locul depozitării a fost propice creării acestor condiţii.
Piesa era îmbibată cu praf, murdărie, produşi de descompunere umană, ccca ce
a determinat o înăsprire a firului mctalic precum şi a mătăsii existente.
Culoarea piesei este brună, caracteristică tuturor textilelor arheologice, datorită
îmbătrânirii fibrei de mătase şi corodării firului mctalic.
Investigaţiile care s-au făcut până în accst moment au concluzionat faptul că
broderia are în compunere fir metalic din aliaj de argint şi argint aurit cu miez textil, cât
şi fir dc mătase.
Distrugerea miezului textil din firul mctalic a condus la ruperea legăturilor
dintre elementele decorative ale broderiei şi firele metalice care delimitau contururile,
astfel încât acestea s-au amestecat, pierzându-şi ordinea firească. Toate acestea au dus Ia
pierderea în mare parte a motivului decorativ original.
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De asemenea, s-a urmărit determinarea structurii fibrelor, a naturii benzilor
metalice, a naturii produşilor de coroziune (formaţi pe cordon, cataramă, nasturi,
broderie metalică şi galoane metalice), a compoziţiei depunerilor de pământ, precum şi
a urmelor atacului de insecte.
După detaşarea piesei în părţi componente s-a trecut la îndepărtarea produşilor
de coroziune.
S-a încercat, pentru început, testarea şi tratarea galoanclor metalice cu
Caniplexon 3,7%, ajungăndu-se la un PH = 10,5.
Temperatura băii de lucru a fost de 18-20°C.
în prima fază s-a realizat o curăţire a firului metalic în proporţie de 50%.
Mătasea-suport, existentă din loc în loc pe spatele galoanclor, s-a distrus, galoanele
alungindu-se (fig.5 ).

După 4-5 zile de relaxare a materialului textil s-a trecut la alte operaţii.
Tratamentele au fost reluate.
în această perioadă dc timp s-au efectuat fotografii intermediare în timpul
lucrului.
Vor urma băi cu Saponaria, băi cu glicerină de la 2% până la 4%, precum şi
alte curăţări ale broderiei metalice cu Complcxon 3,7-4%. Toate accstea operaţii
urmăresc emolicrea firului de mătase în scopul conservării cât mai bine a fragmentelor
rămase şi a restaurării lor.
Din cele prezentate până acum sc desprinde importanţa acestor metode, pentru
recuperarea şi introducerea în patrimoniul cultural naţional a unor piese cu o valoare
deosebită, unicate în felul lor.

La conservation d ’une piece textile archeologique - le chemisier

La pidee fait pârtie du “Complexe archdologique Probota", ddcouvert en 1995
par un collectif d ’archdologues dirige par Madame Voica Maria Puşcaşu.
Probota comprend un grand nombre de pidces, dont ce vetement qui a
appartenu ă Vasilca Stroici, morte en 1569.
Apr&s l’enldvement des restes d’argile, la pidee a 6 tâ ddfaite dans ses parties
composantes et soumise â des traitements de nettoyage avec Complexon 3,7, Romopal
OF 10 et Saponaria.
Le rdsultat a 6 t6 dtonnant.

Fig.5 - Detaliu desen de urzeală - galon metalic
Separat, am încercat pe un alt fragment de la mânecă în formă dc triunghi, dc
broderie metalică, o curăţire cu o soluţie de: şase părţi apă distilată, trei părţi alcool
etilic de 70°, o parte glicerină. Dantela a fost fixată pc o bucată dc tul şi imersată în
această soluţie timp de 4 ore.
S-a efectuat o curăţare mecanică cu perii moi, observându-se depuneri de
murdărie pe fundul vasului. De aici am tras conzluzia că acest tip de tratament este cel
adecvat în această fază a restaurării.
A treia baie-test a fost a dantelei din fir de mătase, cu Romopal OF 10 în
proporţie de 3%. Băile cu Romopal au avut în vedere înlăturarea murdăriei grase,
existente în mediul de provenienţă.
După fiecare operaţie de spălare s-au făcut clătiri repetate cu apă distilată şi
uscarea pieselor pe un pat absorbant.
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DE LA DESCOPERIRE LA EXPUNERE - CONTĂŞUL DIN
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA BISERICA “SF.SAVA” DIN
IAŞI
CARMEN MARIAN
în cadrul activităţii pc carc am desfaşurat-o în Laboratorul de restaurareconservare textile, am venit în contact cu o multitudine de probleme ale unor piese de
patrimoniu dintre carc unele de un interes istoric, documentar sau ştiinţific deosebit,
pentru a căror repunere în circuitul patrimonial am desfăşurat o activitate pe cât de
amplă prin complexitatea sa pc atât de interesantă şi pasionantă. Printre accstc piese,
textilele provenite din săpături arheologice mare parte au ridicat întotdeauna probleme
dclicatc datorită degradărilor spccificc suferite în timp. Rezolvarea lor a fost şi mai
dificilă atunci când piesele respective conţineau materiale organice şi anorganice (fibre
textile şi fibre metalice) aflate în stadii diferite dc degradare. în astfel de situaţii
opţiunea unui anumit tratament dc rcstaurarc-conscrvare s-a făcut corelând proprietăţile
fiecărui material în parte (textilă, metal) cu starea de conscrvare în momentul intrării în
laborator.
Acest fel de probleme le-a ridicat şi contăşul descoperit într-o criptă cu ocazia
cercetărilor arheologice efectuate la ansamblul dc arhitectură medievală Sf.Sava din
Iaşi. Seismul din martie 1977 a surprins lucrările de cercetare arheologică provocând
distnigcrca elementelor dc construcţic ale criptei şi a conţinutului funerar al accsteia.
Acccsul fiind blocat de alte avarii ale clădirii, degajarea a fost posibilă abia
după circa o lună, timp în care piesele s-au deshidratat, necesitând pe parcurs lărgirea
gamei de intervenţii.
Fiecare obiect dc muzeu prezintă un caz de degradare unio care trebuie
cunoscut în specificitatea lui, prin intermediul examenului de laborator, pentru a-i stabili
diagnosticul şi apoi tratamentul adecvat..
în cazul nostru, analizele au precizat că materialul contăşului era o ţesătură
broşată, alcătuită din fire de mătase din argint şi argint aurit. La intrarea în laborator
ţesătura era foarte uscată şi fragilă, prezentând numeroase rupturi şi lipsuri de material
(foto 1,2,3) precum şi depuneri de murdărie (săruri, produşi de descompunere organică,
particulc dc pământ, produşi dc coroziune ai firului dc argint) carc au rigidizat şi mai
mult ţesătura nepermiţând pentru început deplicrea şi cercctârca prea minuţioasă.
Gradul mare de deshidratare a fibrei a contribuit, alături de ceilalţi factori dc
degradare, la alterarea în primul rând a proprietăţilor tensionale ale componentei
proteice, rezistenţa mecanică a ţesăturii fiind practic preluată de firele metalice.
în conservarea şi restaurarea textilelor curăţirea este aproape întotdeauna
neccsară în scopul înlăturării murdăriei care poate acoperi sau denatura materialul
conţinut sau poate fi o sursă potenţială dc degradare. Şi în cazul contăşului, curăţirea nu
s-a rezumat la aplicarea unei singure operaţii. Ea s-a constituit în operaţii efectuate în
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mai multe etape, fiecare folosind o altă metodă sau reţetă care a completat efectele
obţinute cu precedenta.
După o curăţire mecanică a murdăriei prinse superficial, s-a trecut la hidratarea
treptată a ţesăturii. în lipsa unei camcrc dc condiţionare, accasta s-a făcut prin aplicarea,
pe faţa şi spatele ţesăturii, de comprcsc din hârtie dc filtru şi tifon, umezite în apă
distilată şi gliccrină. Umiditatea acestor comprese a fost mărită gradat pc parcursul unei
perioade de două luni, până la hidratarea corespunzătoare a fibrelor dc mătase.
Prin hidratare ţesătura şi-a redobândit parţial elasticitatea, putând fi astfel
depliată şi descusută în părţi componente. Desfacerea unor cusături originale a fost
impusă dc neccsitatca întinderii materialului într-un singur plan în vederea aplicării
tratamentului de curăţire.
Pentru a facilita dislocarea depunerilor de murdărie cc nu au putut fi
îndepărtate prin curăţirea mecanică şi pentru a completa procesul dc hidratare s-au
aplicat trei băi de înmuiere cu apă şi gliccrină. Apoi, ţesătura fixată pc o plasă din
tcrilen a fost curăţată într-o baie de Radix-Saponaria, clătită şi uscată în poziţie plană.'
Analizele chimice în acesta fază a curăţirii au evidenţiat prezenţa produşilor de
coroziune - sulfuri de Ag - atât pe firele dc argint cât şi încorporaţi în structura fibrelor
de mătase.
în âcestă etapă sc impunea în primul rând înlăturarea sulfurii de argint
încorporate în structura firelor de mătase, prezenţa ci aici constituind o potenţială sursă
dc degradare a componentei proteicc a materialului. Nu am urmărit îndepărtarea în
totalitate a sulfurii de Ag de pe firele metalice deoarece aceste fire, în unele zone de pe
spatele contăşului erau transformate în întregime în produşi dc coroziune.
Pentru rezolvarea acestor probleme, în urma testelor efectuate, s-a aplicat baia
dc Ag, cu un timp mic dc imersie (sub l minut) urmată dc clătiri repetate în apă distilată
până la neutralizarea complctă riguros controlată.
Eliminarea excesului de umiditate s-a fiicut pe paturi absorbante din hârtie de
filtru. Uscarea s-a realizat în poziţie plană, la temperatura camcrei, urmărind în timpul ci
păstrarea perpendicularităţii firelor dc urzeală, pc cele dc bătătură şi a dimensiunilor
iniţiale ale părţilor componente. •
După aceste curăţiri firele de mătase şi-au recăpatat din tuşeul şi clasticitatca
caractcristică iar ccle metalice au redat strălucirea ţesăturii (foto 4 ,5 ).
Pentru a conferi un plus dc rezistenţă în timp ţesăturii s-a decis consolidarea ei
prin coasere pe un suport textil nou. în alegerea suportului de consolidare, a tipului şi a
distribuţiei cusăturilor am avut în vedere faptul că draparea ţesăturii reprezenta o
caracteristică de funcţionalitate a obiectului textil. De accca, pentru a afecta cât mai
puţin flexibilitatea ţesăturii originale s-a ales ca suport de consolidare un batist fin din
bumbac, consolidarea realizându-se în gherghef, cu fire fine de borangic, folosind o
distribuţie dezordonată a cusăturilor, cu pas variabil, ales în funcţie de starea de
degradare a zonei consolidate. De asemenea, datorită efectelor secundare, carc pot
apărea în timp prin fenomenele de relaxare, deosebit de importantă a fost alegerea unei
tensionări adccvate, a ţesăturii originale, a materialului suport şi a firelor de consolidare.
Pentru a diminua discordanţele apărute între ţesătura originală şi suportul de
consolidare, vizibil în zona lipsurilor de material, s-a cxecutat umplerea acestor găuri cu
un pat de fire de mătase, cusut pe ţesătura suport şi fixat pc ea printr-o reţea de fire de
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borangic. în zonele în carc au existat deteriorări mecanice ale ţesăturii, s-a insistat pe
aranjarea şi fixarea firelor cc se mai păstrau, pc direcţia lor iniţială (foto 6 ).
După consolidarea părţilor componente, contăşul a fost asamblat, folosind
puncte şi fire dc coasere identice cu cele originale (foto 7).
Prin tratamentele aplicate acestci piese vestimentare, am reuşit să oprim
procesele de degradare evolutive, redându-i, în acelaşi timp obiectului, integritatea.
Odată cu finalizarea acestui proces complex nu s-a epuizat însă întreaga
problematică ridicată dc contăş, dcoarece, încă din timpul restaurării, preocupările au
mers mai departe, căutând modalităţi optime de expunere sau de păstrare în depozit.
Din punctul dc vedere a expunerii în muzeu, deoarccc contăşul avea rezistenţa
mecanică diminuată, modalitatea de etalare trebuia în primul rând să-i asigure o stare
tensională minimă pe durata expunerii, luând în considerare, în acelaşi timp, şi opinia
muzeografului carc nu agrea etalarea în formă întinsă pe un plan orizontal, ci pc
manechin.
Pentru a corela cerinţele unei solicitări mecanice minime cu cele ale unei
valorificări muzeale optime, m-am gândit la o expunere pe un plan înclinat, care să
protejeze rezistenţa mecanică a contăşului conferindu-i în acelaşi timp forma şi o poziţie
cât mai apropiată de funcţionalitatea sa: cca a unui veşmânt somptuos care drapează în
falduri ample.
în acest sens am proiectat un cadru, tip mancchin, având rolul de susţinere
interioară a contăşului, fixat sus şi jos cu 3 distanţicre de 2 cm, pc un panou paralel cu
planul cadrului, panou carc prin poziţia sa înclinată va conferi exponatului o etalare cât
mai relaxată şi cât mai cstctică (foto 8 ).
Realizat din lemn, cadrul de susţinere a urmărit într-o primă etapă dc
confecţionare, forma trapezoidală dictată de liniile laterale ale croiului contăşului, fiind
prevăzut şi cu o grilă dc baghete interioare, tot din lemn, alcătuind astfel un prim plan
dc susţinere pentru faţa contăşului, susţinerea spatelui revenindu-i panoului de expunere
aflat la numai 2 cm în spatele cadrului.
îmbrăcat pc accst cadru, contăşul va dispune de o repartizare a greutăţii sale pe
două suporturi de susţinere diferite: faţa se va sprijini pe cadrul cu grilă proiectat iar
spatele pc panoul dc expunere aflat la 2 cm sub cadru. Datorită distanţicrclor cadrul nu
apasă spatele contăşului.
într-o etapă următoare de confecţionare, cadrului de lemn i s-au ataşat în partea
superioară două ramificaţii din sârmă carc prin flexibilitatea lor, să poată reda forma
rotunjită a umerilor şi să susţină mânecile.
O
altă problemă dc etalare a ridicat-o amploarea veşmântului carc fiind foarte
larg nu putea fi expus întins. Soluţia pentru o etalare optimă şi din accst punct dc vedere
a constat în confecţionarea a 5 rulouri de hârtie neutră, de formă conică, ataşate cadrului
şi orientate cu baza spre poala contăşului. Aceste conuri s-au constituit în suprafeţe de
susţinere pentru faldurile formate de partea din faţă a veşmântului dând astfel, relief şi
volum expunerii, fără a tensiona materialul textil (foto 9).
Pentru ca starea tensională a contăşului pe perioada expunerii prin suspendare,
să fie minimă, deosebit de importantă a fost şi alegerea ţesăturilor care veneau în
contact direct cu materialele contăşului: a ccici de pc panou, carc venea în contact cu
spatele contăşului şi a celei de pe suprafaţa cadrului de susţinere care venea în contact
cu dublura de consolidare, din interiorul contăşului. Aceste materiale, compatibile din
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punct de vedere chimic şi mecanic, prin caracteristicile lor de suprafaţă corelate cu
unghiul dc înclinare al panoului, au preluat în marc parte din greutatea contăşului,
asigurându-i astfel un mediu mccanic optim pe perioada etalării.
Cadrul de susţinere din lemn a fost acoperit mai întâi cu folie de aluminiu
pentru a preîntâmpina orice acţiune nocivă, posibilă, a produşilor degajaţi în timp dc
lemn. Peste folie s-a înfăşuat apoi o pânză din bumbac pentru a asigura aderenţa
necesară la celelalte materiale folosite pentru expunere.
Panoul dc etalare din expoziţia Muzeului dc Istoric era acoperit cu un postav,
dc culoare verde. în zona în care panoul venea în contact cu spatele contăşului, a fost
cusută o pânză din bumbac, curăţată în prealabil de produşii de finisare.
Suprafaţa cadrului de susţinere, prevăzută de rulourile din hârtie, a fost
acoperită cu un strat subţire din vată peste care s-a aşezat o pânză din bumbac.
Dc asemeni, cadrul dc susţinere, în zona umerilor şi a mânecilor, a fost
rotunjot, folosind acelaşi materiale textile.
Restaurat cu grijă şi migală, asigurându-i condiţii dc “viaţă” cât mai bune,
contăşul a intrat în circuitul expoziţional al Muzeului de Istoric, constituind alături dc
celelalte obiecte descoperite în necropola din interiorul bisericii “Sf. Sava” unul din
punctele de atracţie pentru publicul vizitator.

Foto 2 - Contăşul înaintea curăţirii - detaliu

Foto 3 - Contăşul înaintea curăţirii - detaliu

Foto 1 - Contăşul la intrarea în laborator
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Foto 4 - Contăşul după curăţire - detaliu
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Contăşul de la biserica „Sf. Sava” din laşi

Foto 7 - Contăşul după re sta u ra re -c o n se rv a re

Foto 6 - Contăşul după consolidare - detaliu

Foto 8 - Cadrul de susţinere, în prima fază a realizării
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INTERVENŢII DE URGENŢĂ ASUPRA TEXTILELOR
ARHEOLOGICE REZULTATELE DIN CAMPANIA ANULUI 1997
DE LA BISERICA „SFÂNTU GHEORGHE» (MIRĂUŢI), SUCEAVA
ELENA MARŢINEAC,
MARIA PAPUC

Foto 9 - C adrul de susţinere a contăşului

De la ddcouverte â l ’exposition - le “contăş” trouve
Iors des fouilles archGologiques de l’6glise “Sf. Sava” de Iaşi

L’dtude prdsente les dtapes de la restauration d’une piâce textile, un ”cont*ş”
en soie brochde en fii d ’argent et argent dord, ddcouvert lors des fouilles archdologiques
effectudes â l’dglise “Sf. Sava” de Iasi. Aprâs des opdrations de restauration et de
conservation, on a trouvd la solution optimum pour l’exposition de cette prdcieuse pidce
textile.
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Lucrarea se referă la intervenţiile dc urgenţă efectuate asupra unui ansamblu dc
veşminte carc au aparţinut unui personaj masculin, descoperit în septembrie 1997 în
cursul săpăturilor arheologice de la Biserica „Sfântul Gheorghe” (Mirăuţi), în cavoul 1
din naos.
Este pentru a doua oară când Laboratorul zonal de conservare Suceava este pus
în situaţia dc a asigura asistenţă, unor textile arheologice de mari dimensiuni, provenite
din cercetări sistematice, în acelaşi timp cu intervenţia directă pentru aduccrca lor la
suprafaţă. în accst sens s-a recurs la o colaborare multidisciplinară, colectivul dc
intervenţie fiind compus din arheologi, conservatori, restauratori-textile, fotografi.
Reuşita acţiunii a fost asigurată de colaborarea dintre arheologii prof. dr.
Mircca D.Matei, Florin Hău, dr. Paraschiva Batariuc, Monica Gogu, restauratori-textile
Sidonia Macri, Carmen Marian, Elena Marţineac, Maria Papuc, conservatorul general
Ilie Cojocaru, chimist Viorica Lavric, fizician Elena Todaşcă, fotograf Mihai
Ungureanu, precum şi ceilalţi specialişti ai Laboratorului cărora le mulţumim pentru
competenţă şi solicitudine.
Literatura de specialitate citează exemple de dispariţie prin pulverizare sub
ochii specialiştilor, a unor fragmente textile arheologice rezultate din săpătură, care nu
au putut fi salvate şi în consecinţă cercetate datorită neluării măsurilor celor mai
eficiente pentru salvarea lor.
In intervenţia care s-a efectuat la biscrica Sfanţul Gheorghe s-a ţinut scama, cu
bune rezultate, atât de N orm ele p riv in d ocrotirea ş i conservarea b unurilor ca re fa c
p a rte din p a trim o n iu l cu ltu ra l na/ional m o b il a l R om âniei cât şi de experienţa
restauratorilor din ţară şi de peste hotare. încă de la început s-a manifestat din partea
tuturor celor implicaţi în intervenţie, o grijă deosebită, pentru a nu se distruge conţinutul
complexului dc textile în operaţia de extragere a acestuia din interiorul cavoului.
După deschiderea completă a cavoului de către arheologi au intrat în acţiune
restauratorii.
S-a trecut la perierea cu pensule moi a tuturor depunerilor de pământ, piatră şi
cărămidă dc pe capacul sicriului, înccrcându-se apoi ridicarea bucăţilor de capac.
în acest moment s-a observat un atac biologic activ în zona picioarelor, din
care motiv s-a pulverizat local cu timol 5% în alcool etilic absolut şi s-a acoperit cu
hârtie de filtru peste care s-a aşezat vată îmbibată cu aceeaşi soluţie. A doua zi s-a scos
sicriul din cavou. Această operaţie a necesitat mai multe etape de manipulare. S-a
introdus o folie dc tablă între sicriu şi podeaua de cărămidă a cavoului facilitându-se
configurarea unui placaj de dimensiunea sicriului. S-a scos sicriul din spaţiul cavoului,
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s-a aşezat pe un suport din scânduri cu ajutorul frânghiilor şi s-a ridicat complexul la
nivelul pardoselii.
Contactul complexului arheologic cu mediul atmosferic prezenta presupunea:
- pc dc o parte, condiţii noi dc microclimat (temperatura ridicată, umiditate foarte
scăzută, lumină) care puteau conduce la modificări bruşte ale factorilor fizico-mecanici
şi chimici ai materialelor;
- pe de altă parte posibilitatea dc contaminare a pieselor dc veşmânt cu germeni din
atmosferă sau activarea celor din condiţiile dc zăcere.
Din această cauză s-a acoperit sicriul de jur-împrejur cu hârtie de filtru, vată
îmbibată cu formaldchidă şi apă distilată, atât pentru dezinfecţie cât şi pentru a crca o
umiditate cât mai apropiată de cea din cavou. Totul s-a învelit în folie dc polietilenă şi sa fixat prin legături transversale, luându-sc totodată, măsuri de amortizare a şocurilor pc
timpul transportului la Laboratorul Zonal din Suceava.
Chiar de a doua zi s-a trccut la desfacerea acestuia şi detaşarea strat cu strat a
fragmentelor textile, componente ale ansamblului folosite la ritualul înmormântării.
Primul strat a fost “giulgiul”, din mătase damasată, decorată cu ornamente vegetale
(vreji şerpuind oblic în câmpul ţesăturii între cele două liziere, ramuri ce cuprind fructul
dc rodie, garofiţe, frunze). Giulgiul a fost aşezat cu grijă pe hârtie dc filtru. După
înlăturarea giulgiului s-a evidenţiatb un văl de borangic pictat cu foiţă dc aur (sub formă
dc solaretc). în timpul detaşării în contact cu acrul s-a distrus (pulverizat) una din
componentele de ţesere.
S-au detaşat apoi piesele textile situate în zona capului compuse din: legătura
dc ochi, marama, boneta şi coafa.
Legătura de ochi sc prezintă sub forma unei bentiţe pc care erau dispuşi
ciucuri din fir dc mătase policromă şi fir mctalic.
Marama era realizată din borangic iar la unul din capetc s-a identificat un
fragment cu dungi late de 5 mm din bandă metalică.
Boneta era confecţionată din brocart cu motiv ornamental vegetal cxccutat din
pluş şi fir metalic.
Coafa era realizată din mătase de culoare roşu închis.
Prima piesă vestimentară - tunica era confecţionată din două tipuri dc ţesătură:
stanul din mătase damasată cu motive vegetale dc culoare roşic-vişinie şi mânecile din
drappi d'oro, ţesătură preţiosă cu fir dc argint aurit pe suport de mătase specifică
atelierelor veneţienc. Tunica se încheia cu 11 nasturi din argint filigranat.
După îndepărtarea tunicii s-a detaşat cămaşa din mătase, foarte amplă, cu un
încreţ Ia gât şi guler aplicat brodat, cu motive geometrice realizate din fir de argint aurit
şi mătase policromă, şi cu mâniei tubulare foarte lungi.
în zona capului s-a detaşat faţa de pernă, fragmentară, realizată din mătase
brodată cu fir din acelaşi material reprezentând scene heraldice.
Toate piesele din ansamblul dc veşminte prezentau degradări fizico-mecanice
şi chimice. Agenţii de degradare (apa cu sărurile din sol şi sărurile rezultate din
descompunerile cadavcrice) au dat naştere la procese de:
- oxidarea colorantului din fibrele de mătase;
- modificarea legăturilor macromoleculare a fibrelor textile;
- formarea produşilor de coroziune din firul metalic;
- neuniformitatea culorii fibrelor textile pe toată suprafaţa piesei;
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- îmbătrânirea fibrei textile;
- plieri, şifonări cu memorie, uscarc cxccsivă, fragilizarc, pierderea elasticităţii
şi flexibilităţii.
Tratamentele propriu-zise au început cu:
1. curăţiri mecanice cu pensule moi de diferite mărimi, bisturie şi spatulc, pentru a
îndepărta resturile humice, organice - rezultate din condiţiile de zăcere, concomitcnt
cu: cxccutarc de fotografii şi prelevare dc probe pentru investigarea materialelor
componente şi a produşilor dc degradare;
2 . tratam ente umede alternative cu:
apă distilată, detergent anionic şi radix
saponaria; apă distilată şi alcool ctilic absolut; apă şi glicerină pentru emolicrehidratare.
Tratarea pieselor s-a făcut protejată între plase dc nylon, prin imersare în
soluţia de spălare insistându-se cu pensulări, sau cu bisturiul pe zonele cu depuneri
grosiere.
Clătirilc s-au efectuat sub duş sau prin imersie repetată în soluţie dc apă
distilată cu 1-5% glicerină. Concentraţia dc gliccrină a fost modificată în funcţie de
gradul dc fragilizarc al pieselor după uscare. Uscarea s-a executat liber pe plase de
nylon aşezate pe grătare dc lemn.
Mânecile tunicii, boneta şi giulgiul au fost tratate în baie de Complcxon III
pentru redării luciului mctalic, prin îndepărtarea produşilor de coroziune.
Nasturii mctalici filigranaţi au fost asistaţi în cadrul atelierului dc restaurare
metale.
Piesele au răspuns greu operaţiilor efectuate deoarcce gradul lor dc fragilizarc
nu permite după 6 luni dc tratamente constând din hidratări şi cmolieri, consolidarea lor
prin dublare pe suport textil nou.

Interventions d ’urgence sur les textiles archeologiques resultes de la
campagne de 1997 â Peglise Sfintu-Ghcorghe, “Mirăuţi”, Suceava

L’dtude prdsentc les interventions d ’urgencc effectudes sur les mat<5riels
textiles ddcouverts dans la tombe situde dans le caveau 1 du naos de l’dglise SfintuGheorghe, “Mirăuţi”, Suceava. Les traitements appliques aux materiels textiles ont cu
comme but leur nettoyage et leur conservation en vue de la restauration. Parallâlement
aux travaux dc conservation proprement-dits, on a effectud les investigations
ndccssaires au processus de restauration qui est un processus â longue dunSe.
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STUDIU PRIVIND EVOLUŢIA PARAMETRILOR DE MICROCLIMAT
PE O PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN
BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE - “MIRĂUŢI”, SUCEAVA

ELENA TODAŞCĂ
Datorită vicisitudinilor vremii, biserica Sfântul Gheorghe - “Mirăuţi", Suceava
a suferit un amplu proces de degradare, impunându-se restaurarea urgentă a acesteia.
Un colectiv dc arheologi de la Muzeul Naţional al Bucovinei din Suceava,
coordonat dc prof.dr. Mircea D.Matci a început în anul 1992 ccrcetărilc la biscrica
Sfântul Gheorghe - “Mirăuţi” din Suceava, cercetări arheologice care au dus la
descoperirea unor piese dc inventar funerar de mare valoare istorică şi artistică în cavoul
1 şi în mormintele 10,12,16 şi 18.
Pentru a se cunoaştc variaţia parametrilor de microclimat din interiorul bisericii
s-au cfcctuat măsurători dc microclimat, umiditate relativă (UR%) şi temperatură (T°C)
în anii 1996 şi 1997. în acest scop a fost utilizat un tennohigrograf cu înregistrare
săptămânală, carc a fost amplasat în nişa proscomidiarului din următoarele motive:
1. Pentru că de pe peretele proscomidiarului s-a extras o zonă de frescă interioară spre
a fi conscrvată, restaurată şi rcamplasată după consolidarea zidăriei altarului;
2. Pentru ca aparatul să fie protejat fizic de anumite şocuri mecanice datorate lucrărilor
de restaurare efectuate;
3. Pentru a nu incomoda lucrările de cercctarc arheologică şi restaurare din zona
studiată;
4. Pentru a nu înregistra şocurilc dc microclimat datorate pământului umed rezultat din
săpătura arheologică.
în interiorul bisericii umezeala crescută a produs reacţii de ordin chimic şi fizic
în primul rând asupra materialelor de natură anorganică cum ar fi liantul stratului
pictural carc datorită structurii celulare realizează uşor absorbţia apei. Ionul carbonat
COj2 măreşte capacitatea dc dizolvant a apei, iar alături de ionul hidroniu H 30 + stă la
baza proceselor de degradare chimică1'
Dilatarea celulelor materiale anorganice la umiditate mare şi contragerea lor la
uscăciune bruscă determină degradarea frescei prin apariţia de fisuri, cracluri sau
desprinderi ale stratului pictural.
Conform Normelor de coiisen’are a bunurilor care fa c parte din patrimoniul
cultural naţional sc consideră domeniul optim pentru umiditate relativă palierul 50%65%, iar pentru temperatură domeniul 1-18°C2.

1 Paolo şi Laura Mora/ Paul Philippot Bucureşti 1986, p .l89.
2 *** -

Consermrea picturilor murale. Editura Meridiane,

Norme de conservare a bunurilor carefac parte din patrimoniul cultural. Editura

Muscion, Bucureşti, 1993, p.3.
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în studiul realizat s-au urmărit trei factori cu rol important în influenţarea
parametrilor de microclimat şi anume:
a. încălzirea în biserică s-a fiîcut în salturi, cu calorifere prin centrala proprie.
b. Prezenţa persoanelor la serviciul religios programat sau la cerere. Programul
serviciului religios a fost:
Miercuri orele 16-18
Vineri orele 16-18
Sâmbătă orele 12-19
Duminică orele 8-14
Au fost oficiate şi servicii religioase la cererea enoriaşilor.
c. Lucrările de restaurare: scoaterea frescei şi consolidarea monumentului.
Perioada analizată a fost cuprinsă între datele: 23.09-03.12.1996 şi 18.03-23.11.1997.
Diagramele rezultate au fost prelucrate, iar datele obţinute sunt prezentate în
tabelele I şi II.
Din tabelul I sc constată că UR medic la sfârşitul anului 1996 a fost mai mare
decât cea considerată optimă, iar temperatura medie s-a situat în domeniul optim
exceptând săptămânile 6 . 11 - 12.11 şi 20.11-26.11.1996.
Cu ajutorul diagramelor prezentate sunt exemplificate câteva situaţii existente
în cursul anului 1996.
Exemplul 1: Diagrama I din săptămână 30.09-06.10.1996:
Din ziua de miercuri, 02.10.1996 a început să funcţioneze instalaţia de încălzire
centrală a bisericii, fapt cc a determinat creşterea T concomitent cu scădcrca UR.
Fluctuaţiile bruşte de vineri, 04.10 şi sâmbătă, 05.10.1996 sc datorează lucrului cu
picamcrul la consolidarea zidăriei monumentului.
Exemplul 2: Diagrama II din săptămâna 07.10-13.10.1996:
Joi, 10.10. a fost decapată fresca de pe o porţiune a peretelui nordic al
proscomidiarului, pentru a sc consolida peretele. Fluctuaţiile bruşte se datorează
lucrului cu picamcrul, iar şocurile mccanice din apropierea aparatului au determinat
întreruperea inscripţionării diagramei.
Exemplele 1 şi 2 oferă un indiciu concludent al unei bune amplasări a
termohigrografului care nu trebuie aşezat în imediata vecinătate a zonei în carc sc
efectuează o intervenţie oarecare, deoarece aparatul preia şi înregistrează şocurilc
mecanice.
Exemplul 3: Diagrama III din săptămână 16.10-22.10.1996:
După extragerea frescei, zona dc pc carc a fost prelevată a fost consolidată cu
mortar. Apa rezultată prin evaporare, la uscarea mortarului a determinat o creştere a UR
până aproape de 96%.
Exemplul 4: Diagrama IV din săptămâna 13.11-19.11.1996:
Prezintă exemplul tipic dc evoluţie invers proporţională dintre T şi UR, dacă nu
intervin alţi factori perturbatori. în data dc 13.11.1996 scade temperatura concomitent
cu creşterea UR, iar în 16.11.1996 creşte temperatura concomitent cu scădcrca UR.
în concluzie, pentru perioada analizată din anul 1996 se constată că după şase
săptămâni dc la extragerea frescei şi consolidarea zidăriei temperatura şi umiditatea
relativă tind să sc stabilizeze şi nu mai prezintă oscilaţii brusce. Câteva fluctuaţii apar
datorită încălzirii intermitente şi prezenţei persoanelor la serviciul religios.

Datele obţinute dc pe diagrame şi prezentate în tabelul II aparţin perioadei
18.03-23.11.1997. S-au urmărit cei trei factori cu rol important în Influenţarea
parametrilor de microclimat menţionaţi anterior:
a) încălzirea cu calorifere în biserică în perioada mai rece, martie - aprilie, a
permis realizarea unor temperaturi medii de circa 20°C şi a unei umidităţi relative medii
săptamânalc oscilante de la 35% la 45%. începând cu luna mai, încălzirea a fost oprită
pentru perioada dc vară şi sc constată o scădere a temperaturii medii de la 20°C la 16°C
şi o creştere a umidităţii relative de la 45% la 65%.
b) Prezenţa persoanelor la serviciul religios determină o creştere a umidităţii
relative cu 8-10 unităţi procentuale şi a temperaturii cu 1°C.
Exemplul 5: Diagrama V din săptămână 19.05-25.05.1997.
Mircuri, 21.05.1997 şi duminică 25.05.1997 au fost sărbători şi s-a efectuat
scrviciul religios. în data dc 21.05.1997 UR creşte de la 77% la 85%, ia rT creşte de la
19°C la 20°C în jurul orei 12. Duminică, 25.05.1997 UR creşte de la 77% la 87%, iar T
creşte dc la 20,5°C la 21,5°C în jurul orei 13. Valorile maxime ale parametrilor de
microclimat UR şi T se produc de regulă duminica şi în timpul sărbătorilor religioase,
spre finalul serviciului divin, prin acumularea căldurii degajate dc corpul uman şi a
vaporilor dc apă proveniţi din respiraţie.
c) Din luna august 1997 au reînceput lucrările de consolidare a structurii de
rezistenţă a bisericii prin turnarea unor grinzi radiale din beton în pronaos cât şi a unei
plăci continue din beton pc toată suprafaţa monumentului. Aceste lucrări s-au încheiat la
începutul lunii noiembrie 1997.
Exemplul 6 : Diagrama VI din săptămână 29.09-05.10.1997:
în perioada diurnă se constată variaţii bruşte ale parametrilor de microclimat în
special a UR între orele 7-18 când se cfcctucază lucrări în incinta bisericii, comparativ
cu evoluţia aproape liniară a UR în perioada nocturnă (18-7). Datorită trepidaţiilor
rezultate în urma intervenţiilor mecanice ale constructorului, diagrama temperaturii şi
umidităţii relative din 30.09.1997 şi din 4.10.1997 Ic considerăm neconcludente
(afectând aparatura utilizată la măsurtori). în perioada cât s-a desfăşurat operaţia de
turnare a betonului, vaporii rezultaţi prin evaporarea apei la întărirea betonului au
determinat fluctuaţii ale UR.
După data de 10.11.1997 au înccput lucrărilc de montare la instalaţia dc
încălzire prin pardoseala bisericii.
în concluzic, pentru perioada analizată a anului 1997, se constată că primăvara,
după oprirea încălzirii centrale şi toamna, înaintea pornirii încălzirii centrale
temperatura s-a situat în domeniul optim. Temperatura a depăşit domeniul optim în
perioada de vară prin pătrunderea aerului cald dc la exterior.
Umiditatea relativă ca valoare medie s-a situat în afara domeniului optim, cu
două excepţii, respcctiv săptămânile 05.05-11.05.1997 şi 20.10-26.10.1997.
Concluzia lucrării este că parametrii dc microclimat T°C şi UR%, respcctiv
temperatura şi umiditatea relativă, din interiorul bisericii, sunt influenţaţi de anotimp, dc
numărul persoanelor prezente la serviciul divin şi de lucrărilc efectuate în timpul
restaurării.
Studiul variaţiilor paiainetrilor de microclimat devine cu atât mai important cu
cât pictura interioară a bisericii, a fost executată în primii ani ai secolului XX, de
pictoiul austriac Karl Jobst în tehnica denumită a seco. Pictura a seco reacţionează mai
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sensibil la variaţiile de microclimat, dcoarcce este afcctat şi stratul pictural şi stratul
suport, comparativ cu pictura a fresco la care mai sensibil este doar stratul pictural.
Tabelul I.
Perioada analizată
23.09-29.09.1996
30.09-06.10.1996

T"C
11 °C
15 UC

UR%
80%
72%

07.10- 13.10.1996

15 UC

75%

16.10-22.10.1996

15 °C

85%

23.10-29.10.1996
30.10-05.11.1996
06.11 - 12.11.1996
13.11 - 19.11.1996

17 UC
16 UC
20 °C
16 UC

80%
80%
83%
87%

20.11 -26.11.1996
27.11 -03.12.1996

20,5 UC
18 UC

80%
67%

Observaţii
A înccput să funcţioneze instalaţia de încălzire
centrală în biserică, iar în zilele dc 04.10 şi
05.10.1996 (vineri şi sâmbătă) s-a lucrat cu
picamerul la peretele exterior al monumentului.
Joi, 10.10.1996 s-a extras fresca, lucrându-sc în
apropierea aparatului; acesta a suferit şocuri
mecanice
După extragerea frescei şi consolidarea peretelui
cu mortar, prin evaporarea apei din mortar crcştc
UR până la saturaţie în zona de lucru

La creşterea temperaturii scade UR şi invers. La
şase săptămâni după extragerea frescei, parametrii
dc microclimat T şi UR tind să sc stabilizeze.

14.07.-20.07.1997
21.07. -27.07.1997
28.07. - 03.08.1997
04.08. - 10.08.1997
11.08.- 17.08.1997
18.08.-24.08.1997

21°C~
21°C
84%
2 fBC
21.515c ” 82%
21,5^C 82%
21°C

21 °C~
25.08. - 31.08.1997
2p5C~
01.09. -07.09.1997
20nC
08.09. - 14.09.1997
18°C
15.09.-21.09.1997
17UC
24.09.
- 28.09.1997
17°C
29.09.-05.10.1997
16.5*C
12.10.1997
06.10.
16,5TC
13.10. - 19.10.1997
20.10.-26.10.1997
12°C
27.10. -02.11.1997
lF c
0 3 . l l . - 0 9 . i l . 1997
14°C
10.11 - 16.11.1997
1“FC
17.11 -23.11.1997

75%
85%
73%
75%
70%
75%
84%
67%
65%
68%

76%
83%
70%

S t l C M t l

Fluctuaţii semnificative UR. Inccp lucrărilc
cu picamerul.
Fluctuaţii semnificative UR încep lucrărilc
cu picamerul
Fluctuaţii uşoare UR
Fluctuaţii UR
Fluctuaţii UR
Fluctuaţii UR
Fluctuaţii UR
Fluctuaţii mai reduse UR
Fluctuaţii mai reduse UR
Fluctuaţii mai reduse UR
Fluctuaţii mai reduse UR
Fluctuaţii mai reduse UR
Fluctuaţii mai reduse UR
Fluctuaţii reduse UR
Fluctuaţii UR; încep lucrărilc de montare a
instalaţiei de încălzire

Tabelul II.

1 Paolo şi Laura Mora/ Paul Philippot - Conservarea pictărilor murale, Editura

Perioada analizată

Meridiane, Bucureşti 1986, p .l89.
2 *** - Norme de conservare a bunurilor care fa c parte din patrimoniul cultural.

18.03.-23.03.1997
24.30.-30.03.1997
31.03.-06.04.1997
07.04.-06.04.1997
14.04.-20.04.1997
21.04.-27.04.1997
05.05.- 11.05.1997
12.05.- 18.05.1997
19.05.-25.05.1997
26.05.-01.06.1997
02.06.-08.06.1997
09.06.- 15.06.1997
16.06.-22.06.1997
23.06.-29.06.1997
30.06.-06.07.1997
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T°C
19°C
20°C
17°C
20°C
20°C
20°C
16°C
17°C
19,5UC
17UC
17UC
20°C
18"C
196C
20°C

UR%

35%
30%
45%
45%
45%
48%
65%
70%
80%
75%
85%
90%
80%
80%
90%

Observaţii

Editura Museion, Bucureşti, 1993, p.3.
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Elena Todaşcă

E voluţia param etrilor de m icroclim at de la “ M irăuţi’ Suceava

Etude concernant l ’dvolution des paramdtres de micro-cliniat sur une
piSriode dăterminde dans I’eglise Sfintu-Gheorghe, “M irăuţi”, Suceava

Pour connaître la variation des paramâtres de micro-climat ii l’intdricur de
l’<Sglise Sintu-Ghcorghe, “Mirăuţi”, Suceava, on a fait des mesurages concernant
l'humiditg relative (UR%) et la temp^rature (T°C) pendant les ann6 es 1996 et 1997 en
utilisant un tenno-hygrographe ă enregistrcment mensuel, emplacd dans une niche
situ 6e â gauche de l’autel.
La conclusion de l’dtude est que les paramdtres de micro-climat T°C et UR%, â
savoir la tempdrature et l’humiditl relative â l’intdrieur de l’dglise, ont 616 influenc£s
par la saison, le nombre de personnes prdsentes au service divin et par les travaux de
restauration effectuds.
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Elena Todaşcă

Evoluţia param etrilor de m icroclim at dc la “ M irăuţi” Suceava

Fig. 3 . Exemplul 3. Diagrama 3 din săptămâna 16 . 10-22. 10 . 1996.
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E voluţia param etrilor dc m icroclim at de la “ M irăuţi” Succava

Elena Todaşcă

Fig. 5 . Exemplul 5. Diagrama din săptămâna 19.05-25.U5. iv y /7

1’>g- 4 . Exemplul 4. Diagrama 4 din săptămâna 13.11-19.11.1996.
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CERCETĂRI ASUPRA UNOR OBIECTE VECHI DIN PIELE.
INVESTIGAŢII ASUPRA UNEI COPERŢI DIN PIELE PENTRU
CARTE DIN SECOLUL AL XIX- LEA

NICOLETA MELNICIUC-PUICĂ, NICOLAE BADEA,
DOINA CREANGĂ, ELENA CÂDU
1. Introducere
Cercetările asupra unor obiecte vechi din piele se justifică atât prin informaţiile
istorice ce pot fi desprinse cât şi în vederea restaurării unor piese valoroase.
Informaţiile constau din date asupra nivelului de dezvoltare tehnologică şi în
special asupra tipului de tăbăcirc, precizări carc împreună cu informaţiile tchnologicc
pot servi Ia datarea obiectului respectiv. în cazul particular al prelucrării picilor sc pot
obţine informaţii suplimentare asupra vegetaţiei, zonei geografice, relaţiilor economice
ale regiunii dc unde provine obiectul (nivelul de dezvoltare a meşteşugurilor, resurselor
minerale locale etc).
Lucrarea îşi propune cercetări mai ample în domeniul obiectelor din piele,
făcând apel la metode specifice microscopice, chimice, fizico-chimice şi biologice.
Cercetările au drept scop acumularea unor date specifice domeniului istoric şi
arheologic, carc prin analizarea comparativă ulterioară să conducă la concluzii privind:
- evoluţia tehnologiilor dc prelucrare a pieilor şi blănurilor
- nivelul economic şi cultural al zonei respective
- elaborarea unor noi metode de conservare-restaurare a obiectelor din piele.
Scopul lucrării de faţă este acela al caracterizării din punct de vedere
microscopic, chimic şi fizico-chimic, a unei copcrţi din piele care a aparţinut unei cărţi
de cult sin secolul secolul al XIX -lea.
2. P artea experimentală
2.1. Obiectul studiat
Cartea religioasă în studiu (Molitfclnic) datează din secolul al XlX-Ica şi este
un manuscris în limba română cu caractere chirilice. Cartea aparţine unei colecţii
particulare.
2.2. Investigaţii microscopice
Investigaţiile microscopice s-au realizat cu un microscop optic şi cu un
microscop electronic. S-au folosit microscopul optic stereoscopic şi microscopul
electronic cu baleiaj TESLA BS 800.
Uzual, microscopia optică oferă informaţii despre specia animală căreia îi
aparţine pielea de legătoric. După o curăţire superficială, s-a examinat faţa pielii,
observându-se un pronunţat aspect marmorat, caractcristic pielii vechi de legătoric
(fig.l). Deşi destul de deteriorată, pielea în secţiune (fig.2) prezintă pori mulţi, dc
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dimensiuni apropiate, distribuiţi regulat, asemănător structurii pielii dc bovină. Zonele
mai întunecate, vizibile înspre faţa şi înspre carnea pielii denotă un posibil tratament cu
laninuri vegetale.

C ercetări asupra unor obiecte vechi din piele
Determinarea umidităţii, substanţelor grase, substanţelor minerale, substanţei
dermice s-au făcut prin determinări directe, în condiţii standardizate1. Indirect s-au
determinat substanţele tanante combinate şi substanţele solubile organice. Rezultatele
obţinute sunt prezentate în tabelul 1.

Fig.l. Piele de legătoric (faţă)

Fig. 3 Piele de legătoric (secţiune) x300

Fig. 2. Piele de legătoric (secţiune)
Examinată la microscopul electronic, la un grad dc mărire de 300x, pielea
prezintă o structură fragmentată de fibre colagenice (fig.3). Tot la microscopul
electronic, dar de data accasta mărind de 1800x, sc pot observa fibrele dc colagen, slab
individualizate, cu un grad avansat de fragmentare (fig.4).
2.3. Investigaţii chimice
2.3.1.
Analiza chimică a pielii
Investigaţiile chimice constau din determinări cantitative ale componentelor
pielii (umiditate U%, substanţe grase Sg%, substanţe minerale Sm%, substanţe dcrmice
Sd%, substanţe tanante combinate Stc%, substanţe solubile organice S0%).

Fig. 4 Piele de legătoric (secţiune) xl800

'Chiriţă A., Drabic I., Chiriţă Gh., Năncscu V., Analize de laborator pentru industria de pielărie
şi blănărie, Bucurcşti, 1976.
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C ercetări asupra unor obiecte vechi din piele

N. M elniuc-Puică, N. Badea, D. Creangă, E. Câdu
Literatura dc specialitate arată că o apreciere mai bună asupra gradului dc
deteriorare al pielii se face şi pc baza unor date oferite de analiza extractului apos al
pielii (tabelul 2 ).

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr. crt.
1.
2.

I
Componenta pielii
Umiditate U
Substanţe grase S ^
Substanţe minerale Sm
Substanţe dermice S.t
Substanţe tanante combinate S,,Substanţe solubile organice S„

ţHJJIClU
Analiza

Rezultatul
negativ
pozitiv

Prezenţa sulfaţilor
Prezenţa sulfiţilor

- prezenţa sulfiţilor în extractul apos al pielii este cauzată de absorbţia SO2 din
atmosfera poluată.
2.3.2. Analiza calitativă a extractului tanant din piele
Aşa cum arată documentele istorice, pentru perioada respectivă pot fi luate în
consideraţie două tipuri de tăbăcirc: vegetală sau minerală (îndeosebi cu săruri dc fier).
Conţinutul relativ redus de substanţe minerale ne conduc studiul spre analiza prezenţei
taninurilor vegetale şi a tipului dc tanin.
în acest scop s-a considerat pielea ca fiind un material tanant şi s-a supus
extracţiei. Extractul tanant obţinut a fost supus analizei calitative, rezultatele fiind
prezentate în tabelul 3 .

Testul
Reacţia cu alaun
Reacţia cu formaldchidă

4
5
6.

Compoziţia procentuală
13,65%
1,50%
6.33%
37,95%
34,16%
6,41%

Din tabelele 1 şi 2 se pot face următoarele observaţii:
- valoarea umidităţii se încadrează în limitele admise pentru pielea de legătorie;
- conţinutul redus în substanţe grase nu indică un tratament anterior de
conservare, însă denotă o fragilizarc puternică a pielii;
- conţinutul relativ redus în substanţe minerale exclude presupunerea că pielea
ar fi fost tăbăcită cu săruri minerale (săruri de fier);
- valoarea azotului (6,45%) şi a substanţelor dcrmicc (37,95%) nu indică
pierderi semnificative în substanţe dermice, comparativ cu o piele actuală tăbăcită
vegetal, chiar dacă microscopia electronică a arătat o puternică fragmentare a fibrelor
colagenice;

Nr. crt.
1.
2.

Reacţia cu acid acetic şi acetat dc
plumb
Reacţia cobaltică Schell
Reacţia cu cromaţi
Reacţia cu cromaţi şi apa
oxigenată
Reacţia cu acetat de plumb în
mediu bazic

3.

iuiui ia 11ti 111 Ulii jjicif
Rezultatul
Precipitat
precipitat parţial

7.

precipitat alb-gălbui
precipitat verde închis
coloraţie verde oliv
coloraţie verde
nu colorează

Prin comparaţie cu datele din literatură, se constată că majoritatea analizelor
corespund extractului dc stejar. Faptul că pielea a fost tăbăcită cu extract de stejar este
confirmat şi prin spectroscopia IR, efectuată la un spectrofotometru Pcrkin-Elmer,
asupra extractului apos din piele.
în spectrul IR al extractului tanant din piele sunt prezente toate grupările
caracteristice qucrcitinci, cu excepţia grupării -OH din poziţia 3 a quercitinei. însă,
literatura precizează că această grupare este cca care participă la formarea flobafenelor,
produşi de degradare în timp ai tananţilor vegetali carc conferă pielii “patina” de culoare
brună, prezentă la coperta de piele în studiu.
2.4.
Investigaţii fizico-chimice
în condiţii standardizate s-a efectuat investigarea pH-ului extractului apos.
(tabelul 4).
îau eiu i
Nr. crt.
1.

Analiza
pH-ul extractului apos

Rezultatul
5.69

1

conţine acizi tari (STAS 723-55).
3. Concluzii
Lucrarea de faţă îşi propune un studiu asupra unei coperte din piele pentru
carte din secolul al XlX-lca, pentru obţinerea unor informaţii istorice şi a unor date
neccsare conservării-rcstaurării obiectului cercetat. Rezultatele investigaţiilor
microscopicc, chimice şi fizico-chimicc constituic o bază de date pentru restaurator în
scopul stabilirii unui tratament specific (lubrifiere, impregnare etc.). Sunt în curs
investigaţii biologice pentru acelaşi obiect din piele, a căror rezultate, coroborate cu
datele prezentate în accasă lucrare să conducă la elaborarea unei scheme de tratament de
conservare-restaurare specific.

2A!cxa Gh., Materii prim e şi auxiliare din industria de pielărie, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucurcşti, 1963.
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Pcrccpcrea şi rcceptarca operei de artă

PEDAGOGIE MUZEALĂ.
PERCEPEREA ŞI RECEPTAREA OPEREI DE ARTĂ

IULIA ANDRIEŞ
Receptarea artistică este un fenomen complex care presupune participarea
coroborată a multiplelor procese psihice de natură senzorială, intelectuală, afectivă şi
chiar conativă, în măsura în carc neânţelegând la început o pictură, un desen, etc., îţi
propui - deci să antrenezi un act de voinţă, să priveşti mai îndelung lucrarea şi să ajungi
la "descifrarea" ei.
Desigur, contactul cu opera de artă se realizează pc calc perceptivă, dar dc aici
nu trebuie conchis că fenomenul rcceptării artistice sc reduce ia impresiile senzoriale. în
cazul majorităţii consumatorilor de artă, percepţia unui obiect dc artă declanşează un
amplu proces asociativ, care facilitează înţelegerea acestuia.
Adepţii curentului purist al artei pentru artă consideră că una din problemele
esenţiale ale esteticii, constă în a despărţi impresiile directe de ceea cc aparţine
asociaţilor. Mi sc pare falsă o asemenea abordare, întrucât caractcristică psihicului
uman, este permanenta raportare a spectacolului perceptiv nou, la experienţa anterioară.
Receptarea artistică presupune şi o atitudine crcatoarc, din partea celui care
percepe, acesta participând la actul înţelegerii artistice cu imaginaţia sa rcproductivă şi
creatoare, cu ansamblul asociaţiilor sale literare, practice, etc. Accasta este perfcct
valabil, atât pentru perceperea artei figurative cât şi a celei nonfigurative, deoarece
perceperea unui tablou, net diferită de cea a operei literare, nu se reduce la "citirea”
subiectului povestit anecdotic (atunci când există) şi nici a celui plastic.
Intră în sarcina muzeografului, încă de la primul ghidaj făcut elevilor, să lc
clarifice faptul, că mecanismele psihice antrenate în lcctură sau în vizionarea unui
spectacol de teatru sau de cinema, nu pot fi transferate cu succes în cazul percepţiei unei
opere de artă plastică, datorită particularităţilor specificc ale accstora.
Din sugestiile elevilor, am reţinut că ei resimt necesitatea angajării unor
discuţii asupra modalităţilor de apropiere dc opera dc artă, în vederea înţelegerii ei,
"cum trebuie să privim o pictură", "la ce trebuie să fim atenţi când privim o operă de
artă" - iată întrebări la care îndrumătorul trebuie să găsească răspunsuri şi care, odată
lămurite, reprezintă cunoştinţe incipiente pentru un elev, căruia i sc ţin lecţii despre artă.
Se cunoaşte faptul că făcând abstracţie dc subiect, detaliile plasticc pot juca un rol
deosebit în descifrarea conţinutului unei pânze, în exprimarea concepţiei artistului; dc
asemenea, ele pot avea o încărcătură alegorică sau puternic afectivă.
Fără a fi de acord cu absolutizarea că "valoarea cstctică a unei opere dc artă
ţine întotdeauna dc asociaţiile bogate pe carc lc provoacă", considerăm că înţelegerea,
aprecierea unei opere de artă picturalc şi surprinderea sensului tematic a unor efcctc
plastice, depinde, în mare măsură, de forţa imaginativă a privitorului, dc capacitatea sa
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de a face noi asocieri şi de a şi le mobiliza pe cele vechi. Hegel relevă, ca pc un element
caractcristic, propriu operei picturale, faptul că aceasta sc caractcrizează prin unitate de
timp şi de loc, printr-o comprimare într-un singur punct a ceea ce precede cu ceea ce
urmează şi pe carc trebuie să o înţeleagă privitorul.
în producerea unei înţelegeri ca atare, intervine forţa imaginativă a celui care
priveşte, forţa carc poate transforma simultaneitatea în succcsivitate sau poate explica
elementul comprimat într-o unitate structurală prin raportarea la imaginarea momentelor
anterioare şi respcctiv, posterioare evenimentului zugrăvit dc pictor. Pc un asemenea
mecanism psihologic este dc presupus că sc bazează reacţiile marii majorităţi a
publicului, carc îşi evocă asociativ reprezentări, rod al experienţei perceptive anterioare,
pe care i le trezeşte opera de artă.
Având în vedere aceste teze, general valabile pentru recepţia operei artisticc,
ne-am propus să evidenţiem experimental rolul factorului asociativ-imaginativ
subiectiv, în perceperea şi înţelegerea accstcia. în contact cu unele din operele de artă
existente în expoziţia de bază sau în expoziţiile temporare, consultând diferite grupuri
dc vârstă, cu diverse niveluri dc pregătire generală, s-au constatat răspunsuri sărace sau
bogate şi răspunsuri originale sau banale. Nu sc observă diferenţe esenţiale, determinate
dc vârstă ci, mai ales, diferenţe apar în ceea cc priveşte nivelurile deosebite dc pregătire
şi experienţa individuală. în vreme ce răspunsurile bogate şi originale sunt în favoarea
elevilor adolescenţi, răspunsurile sărace şi banale sunt caractcristice elevilor
preadolescenţi.
Se observă clar că elevii adolescenţi, în comparaţie cu cei preadolescenţi, au o
capacitate mai mare de a surprinde de la "prima impresie" mai multe elemente pe care le
pot asocia cu o experienţă perceptivă mai bogată.
în concluzie, activitatea de îndrumare se dovedeşte la fel dc ncccsară atât
pentru elevii mai mari cât şi pentru elevii mai mici cu prccizarca că trebuie ţinut cont de
nivelul de cunoştinţe avute de accştia, lucrându-se diversificat - celor mari, în
îndrumare, sc pune acccntul pe mobilitatea în cunoştinţele dobândite şi pe relaţionarca
accstora cu noile cunoştinţe. La elevii mai mici, însă şi la marca masă de preadolescenţi
se pune problema însuşirii unor cunoştinţc despre artă, însoţite, acolo unde este cazul,
dc anticiparea unor cunoştinţe pc carc elevii le vor dobândi la obiectele de învăţământ,
în anii mai mari, cunoştinţc carc pot servi la stabilirea unor trainicc asociaţii.
Trebuie diferenţiată îndrumarea la elevii dc vârste diferite, şi anume: la
adolescenţi să sc pună accentul pc mobilizarea calitativă a procesului asociativimaginativ, iar la preadolescenţi pc îndnimarea către o însuşire cantitativă şi calitativă
de cunoştinţc neccsare mobilizării lor în actul percepţiei artisticc.
Deci, nefiind dc acord cu cci carc consideră că descoperirea frumosului trebuie
să fie numai o experienţă directă, fără nici un intermediar, că opera dc artă poate fi
înţeleasă printr-o rcacţic spontană intuitivă, considerăm că în privinţa unui public
începător, cum sunt elevii, activitatea de îndrumare are o contribuţie deosebită, cel puţin
în perioada de familiarizare cu opera de artă şi cu limbajul artistic. Desigur, o cultură
artistică tcmeinică sc realizează, în mare măsură, pc cale individuală, prin contemplarea
îndelungată a lucrărilor din galeriile de artă şi din lectura lucrărilor de istoria artei, a
albumelor comentate. Dar pentru a ajunge la a simţi această necesitate de a te duce la un
muzeu, este nevoie, mai întâi să te îndrume cineva să intri într-un muzeu. De aceea,
îndnimarea îşi dovedeşte necesitatea, cel puţin ca primă etapă de realizare a contactului
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dintre elevi şi opera dc artă. Dc aici rezultă rolul deosebit pc carc îl au îndrumătorii de
artă, de ei depinzând, în mare măsură, formarea gustului artistic al elevilor, sentimentul
lor faţă de artele plastice, prin ci realizându-sc simbioza optimă dintre instrucţia şi
cducaţia estetică.

GEORGE LOVENDAL ÎN CONFIGURAŢIA PICTORILOR
BUCOVINENI
Pedagogie musdologique - Ia perception et la rdeeption de I’oeuvre d ’art

L ’dtude fait des rdterences â la comprdhension et l'interprdtation de l’oeuvre
d ’art suite aux exfxSriments faits sur des groupes de publics differents en tant qu’âge et
niveau d ’etudes et prdsente des m<Sthodes et des procddds pour aider Ia perception du
ph<5nom6ne artistique.

IULIA ANDRIEŞ
Personalitate complexă, Lovendal deţine un loc important în mişcarea artistică
din Bucovina. Şi-a încercat talentul în diverse domenii artistice: teatru, operetă,
gazetărie, actoric, pictură, balet.
Şi-a desfăşurat activitatea la Chişnău - teatrul BUFF - Bucureşti, Cernăuţi,
Craiova, şi în apogeul vieţii, din nou la Bucureşti, unde a fost profesor în perioada
1950-1957 la Institutul Nicolae Grigorescu.
Născut la 27 aprilie - 10 mai 1897 în Sant Petersburg, George LOvendal a fost
un temperament optimist, o fire veselă şi întreprinzătoare, cu o considerabilă putere dc
muncă. Aşa se cxplică prodigioasa sa activitatc pe tărămul cultural
Sc
numără
printre
iniţiatorii
şi
organizatorii Socictăţii pictorilor buco
vineni. în repetate rânduri a intervenit în
luarea unor măsuri dc conservare şi
păstrare a monumentelor din Bucovina.
De asemenea, a creat Ia Bucurcşti o
Acadcmic de Artă plastică în 1938 şi a
îndrumat o socictate artistică creată de el.
Multe din lucrările dc cultură din
Bucurcşti au fost coordonate, în activitatea
lor, de către George L 8 vendal. Din
multitudinea de activităţi care au intrat în
preocupările sale, s-a remarcat în mod de
osebit şi a rămas în arta plastică. Aici s-a
realizat cel mai bine, individualizându-se.
Cu o preocupare permanentă, a pictat
într-un realism expresiv, portrete ale ţăra
nilor săi, redându-i deosebit de sugestiv şi unic în felul său
„A pictat cu sufletul” - după cum spunea Luchian.
Timpul petrecut în Bucovina s-a materializat printr-o adevărată monografie
pictată, fiind de altfel şi supranumit pictorul Bucovinei.
Mândrie, demnitate, nobleţe, dar şi zbucium lăuntric, ţăranii pictaţi de
LOvendal sunt într-un permanent dialog cu istoria. Urmaşi ai lui Ştefan cel Mare,
chipuri de răzeşi cu plete, ţăranii lui LOvendal îmbracă un colorit expresiv, plecând de la
cci natural, părând a fi desprinşi din peisajul ţinutului.
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M-am oprit în mod deosebit asupra chipurilor de ţărani, dar şi peisajul a deţinut
un loc important în preocuparea artistică a pictorului, reuşind să nc lase un număr
impresionant dc lucrări din zona în care şi-a desfăşurat activitatea (Voroncţ, Gura
Humorului - peisaje de munte din zona Câmpulung şi Vatra Dornei).
“Arta este vrajă, tot cc nu vrăjeşte este meserie”- spunea LSvendal. Credinţa lui
în artă era fără seamăn. Un virtuos în mânuirea pcnsonului după cum îşi amintea despre
ci pictorul Sabin Bălaşa, care i-a fost elev şi care a reuşit să-l cunoască şi să-l înţeleagă
lucrând în apropierea permanentă a maestrului său. Bucovina sc bucură de un număr
impresionant dc lucrări aflate în colecţii particulare şi colccţii muzeale.
Familia LOvendal Papae, respectiv fiica pictorului deţine o colecţie
impresionantă, vorbind despre multitudinea activităţilor artistice ale pictorului, cu un
număr de 265 dc lucrări. Buna lor intenţie a fost spre a sc organiza într-o casă
memorială - muzeu cu aceste lucrări, în zona judeţului nostru.
George Lovendal rămâne un nume important şi de prestigiu în mişcarea
artistică din Bucovina, un nume dc referinţă vorbind despre pictura de portret şi peisaj
legată de zonă, revenindu-se la ideea de picior al Bucovinei, cum a fost supranumit.

George Lowendal - dans la configuration des peintres de Bucovine

L’6 tude comprend des donn£s concernant la vie, l’activirâ artistique et l’oeuvre
de George LOwendal qui reste un v^ritable râmoignage de son £poque et a contribui ă
l’dvolution des arts plastiques roumains.
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NOTE SI COM ENTARII

SONDAJUL ARHEOLO GIC DE LA POJORÂTA (JUDEŢUI. M < I W \ )
MĂDÂLINA

i Anam

în 1980 a fost dcscopcrit un număr mic de piese litice (7 exemplare) In
Pojorâta, mai precis la confluenţa Putnci cu Moldova. în urma accstor informaţii, Maria
Bitiri a efectuat mai multe cercctări dc teren în zonă, în principal pe un pinten dc deal
situat pe malul stâng al Moldovei, la circa 500 m în aval de confluenţă. în urma accstor
ccrcetări au fost descoperite câteva aşchii din gresie.
La poalele muncelului denumit de către localnici “Pecişte” - muncel cu
dimensiuni reduse (circa 80-10 m), puternic erodat, în 1982 a fost săpat un sondaj de
2,5-1 m.
între 2 0 şi 40 cm s-a profilat un strat de cultură palcolitică cuprinzând în
majoritate deşeuri de cioplire.
în anul următor au fost deschise alte 6 secţiuni. Prima, de 9-2 m, era orientată
N-S, pe botul dealului, perpendicular pe râul Moldova.
între 10 şi 30 cm, în stratul negru-grunjos, apar lame şi aşchii din silex gălbuiccnuşiu transparent şi foarte puţin mcnilit.
în carourile 2 şi 4 , la aceaaşi adâncime, au apărut concentrări de piese din
gresie într-un strat subţire de culoare închisă. Acest unic nivel de cultură (sub 35 cm
apare sterilul) este caracterizat dc un material litic sărac, alcătuit din aşchii, lame şi
nuclee, piesele prezentând retuşe în mod cu totul izolat.
Secţiunile II şi III, amplasate mai sus, către pădure, un material extrem de sărac
însumâd doar aşchii. Perpendicular pe S I, la 3 m distanţă de aceasta, o nouă secţiune, S
IV, de 3,5-2,5 in, nu a dezvăluit nimic.
Doar câteva piese litice au fost descoperite în secţiunile S V şi S VI, secţiuni cu
dimensiuni de 8-1,5 m.
Cercetările de teren efectuate în jur pc suprafeţe care ar fi putut fi luate în
considerare dc către omul palcoloitic datorită poziţiei geografice favorabile, nu au
furnizat nimic.
într-un singur loc au apărut piese litice (aşchii de gresie), însă din cauza
culturilor agricole nu a putut fi efectuat un sondaj de verificare.
Trebuie să facem o precizare şi anume că nu tot materialul arheologic
descoperit laaa Pojorâta ne-a stat la dispoziţie ci numai o parte din el, iar studiul nostru
sc referă exclusiv pe criterii tipologice este caducă. Tipologici clasice I se pot reproşa
multe defecte: o terminologie confuză utilizând calificative de origine funcţională,
morfologică, toponimică, stratigrafică, clasificări ce lasă loc subiectivităţii ce nu ţin cont
dc complexitatea formei piesei. în tipologic, tipul ţine cont de calitatea materiei prime
mai mult decât de factori culturali. De aceea ne rezumăm Ia a atribui materialul de la
Pojorâta - sensu lato - Paleoliticului superior, şi doar cu titlu de ipoteză,
Aurignacianului.
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Stratigrafia de Ia Pojorâta este foarte simplă: primii 10 cm de la suprafaţa
solului reprezintă stratul vegetal, urmaţi dc cei aproximativ 25 cm ai unicului nivel de
locuire.
în ceea ce priveşte materia primă utilizată accasta este reprezentată dc gresie
fină cu sediment silicios, mcnilit, silex ccnuşiu-închis, silex maron foarte pal şi silex
negru.
Din punct de vedere tipologic, materialul este foarte sărac. Apar numai aşchii,
lame, lamele şi nuclee. Retuşcle aşa cum am menţionat, sunt extrem dc rare.
Tehnologic, nucleele atestă un debitaj laminar, obţinut prntr-o percuţie directă
dură. Tipurile dc talon identificate sunt: neted pentru 80% din piese, la care sc adaugă
talon diedru şi faţetat.
Metric, piesele întregi carc şi-au păstrat lungimea iniţială au valori medii de 55
mm. Materialul pc care îl avem nu ne permite, deocamdată, să spunem mai multe despre
Pojorâta. Practic, intenţia noastră a fost numai de a semnala acest punct pentru a fi luat
în considerare în viitoarele campanii de săpături.

Digging on Pojorâta (dep. Succava)

An archeological sondage was dug at Pojorâta in 1982 and 1983 and a smal
number of pieces ware uncovered. From the typological point of wiew, these pieces
represent fiakes, blades and corcs, very rarely retouched.
The study of the lithic material permits us only to assert that at Pojorâta a
single occupation level exists, which can be attributed broadly to the Upper Paleolithic.

B IL C A , O N O U Ă N E C R O P O L A T U M U L A R A H A L L S T A I T I AN A

DIN BUCOVINA
MUGUR ANDRON1C
Cercetările dc teren efcctuatc de către arheologii Muzeului Naţional al
Bucovinei, în nordul judeţului Suceava, în primăvara anului 1998, au dus, printre altele,
şi la descoperirea şi ccrcetarca dc vestigii de importanţă mai mare pentru cunoaşterea
trecutului istoric al acestor meleaguri1.
In cazul dc faţă ne referim la câţiva tumuli din comuna Bilca, despre care nu se
cunoştea decât amplasarea în apropiere dc actuala graniţă cu Ucraina. Unica lor
menţionare a fost făcută în 1987, în monografia ilustrată a comunei, unde sc aminteşte
de existenţa a "18 tumuli neolitici grupaţi câte trei şi a unor resturi ceramice şi silexuri
de tip Cucuteni în ţarina B ikii "2, fSră alte detalii de amplasament geografic. Fără
îndoială că multe dintre aceste movile, de mai mici dimensiuni, au dispărut cu timpul,
mai ales în urma repetatelor arături efectuate după colectivizare. Din această cauză,
cercetările perieghctice efectuate recent nu au putut identifica un număr marc de astfel
dc obiective arheologice în arealul cuprins între Vicovul de Sus şi Frătăuţii Noi,
aparţinând cursului superior al râului Suceava. In schimb, s-au putut face deja unele
aprecieri cu caracter preliminar. In ceea ce ne interesează aici, în sectorul montan al văii
râului (comunele Ulma, Brodina, Staja,) s-a putut constata faptul că în zonă lipscsc
urme carc să permită identificarea măcar a vreunui habitat aparţinând Hallstattului3.
începând însă din comuna Vicovu de Sus, o dată cu descoperirea în arealul
localităţii Bivolăria-(Dealul Mâlu )4 a unei aşezări hallstattiene şi continuând spre
bazinul hidrografic din aval al Sucevei, vor fi identificate numeroase puncte şi aşezări
locuite din această perioadă. Ne referim la o scrie de vestigii descoperite, recent, în
comunele Bilca şi Frătăuţii Noi5, care însă vor vedea lumina tiparului cu altă ocazie.
Ţinem să amintim, sumar, faptul că partea nordică a judeţului Succava a
înregistrat de mai bine de un secol semnalări perieghctice, dar şi săpături sistematice, în
unele necropole tumulare din bronzul târziu şi, mai ales, din Hallstatt. Astfel.
D. Olinescu menţiona prezenţa unor tumuli la Horodnicul dc Jos, Frătăuţii Noi şi Satu

'Cercetările în comună Bilca au fost cfcctuatc dc cătrc Mugur Andronic şi Monica Gogu.
^.Miclea, I.Brad, G.Muntcan, Bilca, Bucureşti, 1987, p.62.
■fccrcctări cfcctuatc dc M.Andronic în corn.Brodina şi corn.Ulma; dc M.Andronic şi B.Niculică în
com.Straja (1997), dc M.Andronic şi M.Gogu, în com. Straja (1998).
‘'informaţii obţinute de la colegii Fl.Hău şi P.V.Batariuc, cărora lc mulţumim şi pc accastă calc.
3Ccrcetări din 1998 cfcctuatc dc M.Andronic, Fl.Hău, P.V.Batariuc, M.Gogu.
6D. Olincscu, Charta arheologică a Bucovinei, în B.S.R.G., XV, 1894, trim I-Il, p.69 şi 79.
P.Rczuş, * Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi), Bucureşti, 1975, p.99, fusese informat mai
demult despre existenţa în Frătăuţii Noi a 20 dc tumuli.
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Mare. J. Szombathy7 , după ce a identificat, în 1893, la Horodnicul de Jos, un număr dc
57 dc astfel de vestigii, sapă numai patru dintre ele şi află despre prezenţa unor tumuli la
Dănila şi Dărmăneşti8. Merită a fi subliniată aici întinderea deosebită a necropolei
cercetate, dispusă pe o lungime de 10 km şi segmentată pc mai multe grupe. Tot
Szombathy cercetează câteva movile la Satu Mare, al căror obiccte de inventar sc pot
încadra în Hallstattul târziu9. In sfârşit, bine cunoscute sunt şi investigaţiile de Ia
Volovăţ-"DeaIu! Burlei". Deşi, în 1894, Szombathy numărase până la 23 dc tumuli, în
perioada săpăturilor sistematice nu se mai puteau identifica dccât 15. Şi aici, accştia
erau dispuşi pe locurile celc mai înalte, înşirându-se, în mai multe grupări, pe o lungime
mai mare, de la Dealul Burlei la Dealul Arşiţa. Datarea complexelor săpăte aparţine
majoritar Hallstattului timpuriu (etapei numite de dr. M. Ignat "Mahala IH-Volovăţ") şi,
parţial, celui târziu (sec. VI-V î.H.). Importanţa necropolci de la Volovăţ, rezidă în
faptul că este, până acum, singura nccropolă tumulară identificată cert din întreaga arie
a culturii Gâva-Holihrady10.
De asemenea, menţionăm faptul că, după unele informaţii dc teren culese
recent, o anumită grupare dc tumuli există şi la Dorneşti11, pe un deal în partea de
nord-est a comunei.
In cadrul vestigiilor din Hallstatt descoperite în 1998, se include şi o aşezare,
de mari dimensiuni, în extremitatea de nord-vest a comunei Frătăuţii Noi, carc ocupă un
teren în pantă lină, fără nume, aflat pe malul stâng al pârâului Trimincasa (numit şi
"Petrimeasa"), la circa 8-900 m de locul unde apa trece frontiera 12 (cf.harta). Aici s-au
descoperit, alături de frecventele bucăţi de chirpic, un bogat material ceramic cu cioburi
pisate în compoziţie, modelat numai cu mâna, inclusiv două fragmente cu suprafaţa
exterioară neagră şi lustruită, datate în prima epocă a fierului. Locuiri de epocă au
existat pc acelaşi curs dc apă, în ava! Ia o distanţă dc circa 2 km, dar şi în alte puncte din
comună.

M.Ignat, Din istoricul cercetărilor arheologice din judelui Suceava, în Studii şi materiale.
Suceava. II!, 1969, p.99; idem, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi Hallstatt-ului
timpuriu în judelui Suceava, în Thraco-Dacica, II, 1981, p.I34-144; J.SzombMhy,Prdhistorische
Rekognoscierungstour nacli der Bukovina im Jahre 1893, în J.B.LM ., II, 1894, p .18-19.
*^1.Ignat, Dâcouvertes du Hallstatt ihrace dans le departament de Suceava, în Traco-Dacica, 1,
1976, p.99-108; idem, Necropola tumulară hallstaitiana de la Volovăt-Dealul Burlei, în Suceava,
V, p .l07-127; A.Lâs?.16. Începuturile primei vârste a JIerului fie teritoriul Moldovei. Unele
rezultate şi probleme, în C.I., VII, 1976, p. 1976, p. 73; idem. Un grup hallstattian timpuriu în
podişul Sucevei, în C.I., XIV-XV, 1983-1984, p. 67; idem, începuturile epocii fierului la est de
Carpa/i. Culturile Gâva-Holihrady şi Corlăteni-Chişinătt p e teritoriul Moldovei, în Biblioteca
lliracologica, VI, 1994, p.39 şi 58.
*M.Ignat, Dâcouvertes...; C.Buzdugan, Riturile funerare ale comunită/ilor hallstattiene târzii in
Moldova, în ActaMM., li, 1980, p.55.
10A.Lâszl6, începuturile epocii fie ru lu i.... p.58.
"informaţie prezentă şi la.I.Miclea, I.Brad, G.Muntean, op.cit., p.62, unde însă aceştia ca şi cci
18 tumuli menţionaţi la Bilca sunt atribuiţi intuitiv în totalitate neoliticului.
l2Ccrcetare efectuată de M.Andronic şi M.Gogu în 1998. Situl fusese identificat mai de mult dc
P.V.Batariuc, care ne-a comunicat ulterior descoperirii noastre data descoperirii iniţiale şi faptul
că aici apăruseră şi câteva fragmente ceramice canclate.
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în sfârşit, se poate menţiona că din locul aşezării descrise, de unde se observă
lesnicios amplasamentul necropolei tumulare din marginea comunei Bilca, trecându-se
pârâul amintit, în scurt timp, sc poate ajunge urcând panta dealului Ţigănaş (444 m), Ia
trei movile care se mai pot distinge încă în mod cert: T | şi T 3 au dimensiuni de 0,5 m în
înălţime şi 15 m în diametru, iar T2 are dimensiunile de 1 m în înălţime şi 25 m în
diametru 13 (exact pc mijlocul său a fost descoperită o cute-cf. ilustraţia). Acestea sunt
dispuse, în formă de triunghi, la numai 100-150 m sud de fâşia frontierei. Altă grupare
de trei movile a fost identificată de către prof. Serafim Fădor din Rădăuţi, în urmă cu
câteva decenii, în apropierea frontierei, la 6-700 m nord-est de aşezarea la care n-am
referit, pe aceeaşi parte a pârâului Trimincasa14.
După informaţii primite de la localnici mai bătrâni, care au circulat, înainte de
1940, şi la nord dc actuala frontieră, dar şi după semnele grafice oferite de hărţile
folosite în cercetarea noastră, necropola se continuă şi pe teritoriul bucovinean
administrat acum dc Ucraina. Dovadă, în accst sens, sunt cei trei tumuli de dimensiuni
considerabile carc au dat naştere toponimului "Trei Movile" de pe versantul de sud-vest
al dealului Ţigănaş, marcaţi şi pc hărţi. Un altul există în pădure, undeva în spatele
turnului de observaţie ucrainean, fără să putem aprecia dacă acest complex este identic
cu cel ce apare pc hartă, singuratic, plasat pe drumul vicinal Frătăuţi-Cupca(Ucraina).
Probabil, ca şi pc sectorul din teritoriul ocupat au existat mai mulţi tumuli care, fiind de
dimensiuni mai modeste, nu au mai fost cartaţi. Cci desemnaţi Ia nord de actuala
frontieră au impresionat tocmai prin mărimea lor, autorul sau autorii hărţii, ne mai
notificând prin simbol grafic nici o movilă de pe partea românească.
Prin urmare, ne aflăm şi aici în cazul unei necropole tumulare de dimensiuni
considerabile, a cărei datare putem, în această fază a cercctării, să o atribuim
Halhtattului. Apropierea sa dc aşezarea menţionată, densitatea deja mare de vestigii de
epocă care sc constată în arealul comunei Frătăuţii Noi, lipsa altor habitate din alte
perioade susceptibile de a fi conexatc cu o necropolă de tip tumular, cât şi descoperirea
aici a unui fragment dc vas de provizii şi a cutei pentru obiecte metalice, găsite departe
dc alte locuiri umane, ne fac să datăm accstc obiective arheologice în epoca menţionată.
Rămâne deci, ca săpăturile arheologice sistematice care se vor desfăşura în
nccropolă, mai devreme sau mai târziu, să confirme cele prezentate mai sus.

Bilca - une necropole tumulaire halstattienne de la Bucovine
L'article fait des râfdrences synth&iques aux n£cropoles appartenant ă l’âge du
bronze, et en particulier â celles du Hallstatt situ&s au nord du ddpartement de Suceava,
plus pr^cisdment â la necropole de Bilca.
Suite aux recherches de terrain faites dans cette micro-zone, la necropole a 6t6
datde, hypothdtiquement, dans le Halstatt.

13Dimcnsiunile sunt aproximative.
' 'Mulţumim şi acum domnului prof. Serafim Ridordin Rădăuţi pentru informaţie.
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Fig. 1. Planul locuinţei nr. 3 (din SIII) din sectorul “Bogdan Vodă”. 1, Amplasarea
necropolei tumulare de la Bilca: l.situl hallstattian; 2.tumuli; 3.limită de graniţă;
2, cute (descoperită pe vârful tumulului nr. 2).
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FUNDAMENTE ALE CONCEPŢIEI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN
VALOARE A ANSAMBLULUI ARHITECTONIC-MONUMENTAL AL
CURŢII DOMNEŞTI DE LA SUCEAVA. ORIZONTURI TEMATICE
PENTRU UN MUZEU AL CIVILIZAJIEI MEDIEVALE ROMÂNEŞTI,
DE FACTURĂ AULICĂ.
FLORIN HĂU
Ansamblul monumental al Curţii Domneşti din Suceava este cel mai evoluat şi
cel mai bine cunoscut complex arhitectural-monumental civil, de vârstă medievală, din
aria teritoriului est-carpatic.
Forţa lui de expresie, sub aspectul capacităţii de rememorare a dimensiunilor
definitorii ce caracterizau odinioară habitatul medieval urban românesc, dincolo de
vicisitudinile vremurilor grele care s-au abătut asupră-i, rămâne aproape intactă, chiar
dacă mentalitatea romantică a evocării ruinelor, nu mai constituie o prezenţă a
comportamentului liric contemporan.
Există, pentru autorul acestor rânduri, convingerea că lirismul pe deplin
inovator al secolului trecut, intrat în paginile de manual sub denumirea de Romantism, a
avut o contribuţie majoră la fundamentarea mişcării muzcologice în cadrul culturii
româneşti şi că percepţia acestui fenomen eminamente cultural, încă sc mai cere
ajustată, prin întocmirea unor studii ce nu şi-au găsit deocamdată autorii.
Curtea Domnească din Succava, în mod cert, nu a avut poeţii ei, spre deosebire
de Cetatea dc Scaun, pe ruinele căreia şi despre ruinele căreia, au glosat cu talent şi
convingere, maeştri ai verbului limbii române de dinainte şi de după Eminescu.
Ansamblul monumental al Curţii domneşti din Suceava nu a avut nici măcar
savanţii ci, mai devreme de jumătatea secolului în care trăim, astfel încât, pe seama unei
priviri retrospective din accst unghi de vedere, sc pare că avem de a face cu o situaţie
mai puţin obişnuită, pentru un monument dc valoarea şi consistenţa evocativă a celui
asupra căruia tocmai stăruim.
începuturile şi ulterior progresele cercetării ştiinţifice dedicate cunoaşterii
ansamblului monumental al Curţii Domneşti din Succava, mai mult decât notabile,
pentru perioada cuprinsă între anii 1951 şi 1999, cum sc va vedea, nu numai că au
schimbat fundamental datele problemei, ci preocupă momentan, în cel mai înalt grad,
instituţii implicate în ocrotirea conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil din
România, distinse personalităţi ale domeniului, responsabili ai administraţiei locale şi
deopotrivă, pe oamenii care lucrează în muzee.
Romantismului literar şi artistic îi datorăm apariţia şi cultivarea conştiinţei
noastre naţionale modeme, carc n-a întârziat să-şi arate rezultatele pc parcursul
secolului al XIX - lea şi în primele decenii ale sccolului următor, sub forma
binecunoscutelor împliniri ale socictăţii româneşti: Deşteptarea de la 1848, Unirea Mică
din 1859, Independenţa din 1877 şi Marca Unire din 1918.
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Forţa dc expresie a ruinelor noastre de demult, a fost una din componentele
esenţiale care au legitimat concret, nevoia de înnobilare a discursurilor patriotice,
mobilizante în epocă, sub aspect social şi politic. E greu de apreciat astăzi, cât din
greutatea şi energia trăirilor de sinceritate, valabile şi active în sccolul trecut, se va mai
fi păstrat în condiţiile în care, societatea românească contemporană, pare să-şi fi
identificat alte imperative sub aspectul orientării interesului naţional, raportat la noile
realităţi geo-politice : integrarea euro-atlantică, spre exemplu, e poate cea dintâi dilemă
a României de astăzi!
Negreşit însă, restituiri ale valorilor noastre de Patrimoniu, către contemporanii
care suntem şi către descendenţi, vor mai continua să sc producă, în aria cu destinaţia
neschimbată a cultivării identităţii naţionale româneşti. Parcurgerea traseelor consacrate
ale accstui demers formativ şi educaţional, va consuma ca atare, importante energii
instituţionale ca şi până acum, căci, cu sau fără integrare euro-atlantică, România îşi va
urma destinul plămădirii propriului viitor, mai ales pe accastă cale, şi nu alta.
în lista monumentelor şi siturilor istorice recent legiferată de Guvern1,
figurează, cum era de aşteptat, şi Curtea Domnească din Suceava, astfel încât, pentru
prima oară se poate aprecia faptul că, momentul renaşterii acestui important ansamblu
arhitectural-monumental, ţinând de aspectele esenţiale ale evoluţiei arhitecturii civile
medievale româneşti, nu are cum a mai întârzia multă vreme. Esenţială devine însă
problema felului în care se va petrece acest fenomen şi mai ales, a felului în care va
arăta
forma definitivă pc care o va îmbrăca monumentul proaspăt restaurat
(reconstituit?).
*
Sub semnătura unui eminent om dc cultură, Radu Sc.Greceanu, a apărut recent
o bibliografie dedicată culegerii tuturor studiilor şi articolelor care au fost publicate în
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (1908-1945) şi în Anuarul Comisiunii
Monumentelor Istorice (1914-1915; 1942.1943).
Răsfoind paginile - nu puţine - ale acestui corpus bibliografic2, cititorul
interesat va căuta zadarnic o cât dc scurtă referinţă la Curtea Domnească din Suceava, '
astfel încât, fie şi cu titlu de ipoteză, se poate afirma că interesul istoricilor arhitecturii şi
artei medievale româneşti, tocmai în perioada în care se întemeiaseră instituţii şi se
statuaseră principii de ocrotire a monumentelor istorice din România, a fost deosebit de
scăzut pentru cclc câteva ruine care se mai puteau observa atunci, în zona centrală a
oraşului.
Alta avea să devină însă situaţia după ce trecuseră câţiva ani dc la terminarea
celui de-al doilea război mondial, când, începând cu anul 1951, o echipă de cercetători
arheologi, coordonată dc Virgil Vătăşianu, va deschide şantierul arheologic dc Ia Curtea
Domnească din Suceava, inaugurând astfel nu numai şirul cercetărilor care se mai fac şi
astăzi, ci totodată şi una dintre primele file ale istoriei arheologici medievale româneşti:
şantierelc-şcoală de la Suceava.
'Monitorul oficial al României, partea I,
domneşti ruinate), poziţia b)4, pag.24.

Atunci întemeiate, acestea vor contribui în mod fundamental la educarea
primelor generaţii de arheologi medievişti din România.
Curtea Domnească din Suceava, s-a lăsat destul de greu cunoscută la vremea
debutului lucrărilor dc cercctarc şi decopertarc a ruinelor. Primele referinţe, publicatc în
forma rapoartelor de cercetare, consemnând destul de multe date planimetrice şi
stratigraficc, au rămas până astăzi, cele mai importante surse informaţionale de
specialitate, sub rezerva publicării ulterioare a unor studii care, din păcatc, cu doar prea
puţine exccpţii, au mai văzut, de atunci încoace, lumina tiparului.
în anul 1954, şantierul de la Curtca Domnească a cunoscut o extindere dc
amploare sub coordonarea lui Ion Nestor, dalele culese cu acel prilej încadrându-se în
categoria celor deosebit de expresive sub aspcctul primelor interpretări ale realităţilor
stratigrafice. Ulterior, vedea lumina tiparului un studiu dintre cele mai interesante,
publicat în primul volum de “Studii şi materiale de istoric medic” (Bucureşti 1956), sub
semnătura Iui Gheorghe Diaconu, unul dintre primii cercetători cu deosebite merite în
ridicarea vălului de mister care acopcrca din vremuri aproape uitate, ansamblul Curţii
Domneşti de la Suceava. Cercetarea domniei sale a elucidat unele aspecte planimetrice
de pe latura de vest a perimetrului actual al monumentului, aducând o nouă şi foarte
valoroasă contribuţie.
Din motive obiective, cercetările nu au continuat cu regularitatea dorită de
către toţi cci carc într-un fel sau altul debutaseră pc şantierul de la Curtea Domnească.
Abia în anul 1960, regretatul Alexandru Andronic, alături dc Mara Nicorescu şi Trifu
Martinovici, au reluat săpăturile, după un proicct despre care, din păcatc, nu se mai ştiu
decât foarte puţine lucruri. Raportul publicat ccva mai târziu, înafara pertinentelor
concluzii preliminare, nu conţine nici o schiţă planimctrică şi nici o descriere
stratigrafică din categoria atât dc grăitoarelor profile şi planuri dc secţiuni, cu carc de
obicei, sc lucrează în arheologie3
La vremea respectivă, zona Curţii Domneşti era intens locuită, unele edificii
înglobând chiar până la cornişa unor locuinţc modeme, segmente din ruinele păstrate. în
plus, una dintre uliţele cclc mai vechi ale târgului, cum s-a dovedit ulterior, traversa
aproape perpendicular tronsonul principal al ansamblului, situat pe latura de nord.
Deja grosimea depunerilor de vârstă modernă, fusese descoperită ca fiind
apreciabil dc mare. O filă cadastrală datând din 1857, alături dc aceea întocmită în anul
1952, pune în evidenţă mulţimea agresărilor pe care le-a avut de suferit complexul de
ruine, pe parcursul unui sccol dc recentă existenţă, din fericire consemnată în
documentele menţionate.
Anii următori, mai bine-zis un deceniu şi jumătate, au însemnat pentru zona
Curţii Domneşti o perioadă de linişte relativă, dacă se are în vedere faptul că au avut Ioc
totuşi, uncie demolări de vechi imobile, care au permis reluarea cercetărilor în anul
1974, pe un areal carc avea să ofere rezultate de-a dreptul spectaculoase. Este vorba de

nr. 152, din 12 aprilie 2000, (Ansambluri şi curţi

2RADU SC. GRECEANU, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 - 1945; Anuarul
Comisiunii Monumentelor Istorice 1914 - 1915, 1942 - 1943, INDICI BIBLIOGRAFICI (f.a. şi
f5ră editură)
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cercetarea începută dc Mircea D. Matei şi Lucian Chiţescu, publicată în primul număr
din scria prestigiosului anuar al Muzeului Naţional de Istorie-Bucureşti4
Rezultatul mai mult decât notabil al acestei campanii a fost acela că, prin
extinderea cercetării în zona imediat sudică a corpului de ruine, au apănit urmele destul
de bine conservate, ale celei mai vechi construcţii din cadrul complexului Curţii
Domneşti, intrată în literatura de specialitate sub denumirea de construcţia C I. Datarea
edificării acesteia a fost stabilită de autorul raportului, în intervalul ultimilor ani de
domnie ai Iui Petru I Muşat: cca 1388-1390.5
Reluate în anii următori, dc această dată de cătrc o echipă dc ccrcctători
coordonată de Mircea D.Matei, lucrările dc prospectare arheologică au continuat în
acceaşi zonă, ducând la identificarea unui nou complex dc tip locuinţă, ale cărui
dimensiuni, în mod obiectiv, nu au putut fi stabilite. Atât inventarul acestui complex cât
şi alte date stratigrafice culese cu acest prilej, au pus în evidenţă primele urme ale celei
mai vechi locuiri de vârstă medievală din incinta platoului Curţii Domneşti de la
Succava, datând cu certitudine de la jumătatea secolului al XIV - lea6.
O nouă secţiune săpată în apropierea acestui al doilea complex, rămas în
literatura de specialitate sub denumirea dc construcţia C2, a confirmat ipoteza stabilită
ceva mai devreme, astfel încât, în anul 1978, vedea lumina tiparului studiul semnat de
acelaşi Mircea D. Matei, intitulat “Nivelul premuşatin de la Curtea domnească din
Suceava”7. Deşi cercetările au fost reluate din nou, după o destul de lungă perioadă de
stagnare, literatura dc specialitate nu a mai consemnat nici un studiu şi nici un raport dc
săpătură . Campaniile rămase şi până astăzi în această situaţie sunt cele din anii 1985,
1986 şi 1987. Pozitiv este însă faptul că ele au prilejuit decopertarea întregului tronson
de ruine de pe latura de nord a edificiului şi că au permis datarea accstuia în timpul
domniei lui Ştefan cel Mare. Cu argumente bune, într-o lucrare de sinteză apărută în
anul 1989 8, autorul acesteia şi totodată responsabilul ştiinţific al campaniilor citate,
avea să demonstreze, pe lângă stabilirea exactă a planului construcţiei unitare a palatului
Curţii domneşti, şi stabilirea definitivă a evoluţiei, pc etape dc construcţic, a acestuia.
Planşa de sinteză a acestor încheieri poartă semnătura unuia dintre cci mai bine
documentaţi arhitecţi specializaţi în restaurarea monumentelor istorice din România:
Gheorghe Sion9.
Cu mare insatisfacţie se ştie astăzi că, deşi cercetările au continuat şi în anul
1990, din pricina dispariţiei nedrept de timpurii a coordonatorului lucrărilor, regretatul
Ioan Emil Emandi, documentaţia de şantier s-a pierdut, astfel încât, valoroasele
informaţii culese cu acel prilej, despre sectorul sud-cstic al complexului, vor trebui
reconstituite măcar, pe seama unor cercetări viitoare.

"■LUCIAN CHIŢESCU, Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suceava, în: Cercetări
Arheologice, I, Bucureşti 1975, pp 245 - 259.

ilbidem
VlIRCEA D. MATEI: Civilizaţie urbană medievală românească. Contribuţii. Suceava până la
mijlocul sccolului al XVI - lea E.A., Bucureşti, 1989, p. 76.
7Idem, SCIVA. tom 29, nr. 4/1978, p. 546-47.
D.MATEI, op. Cit.
ibidem , fig. 8.
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în anul 1998, Muzeul Naţional al Bucovinci a reluat ccrcctărilc de la Curtea
domnească, în zona accluiaşi scctor-sud, de pc platoul din faţa corpului dc nord al
ruinelor palatului. Rezultatele au fost mai mult decât încurajatoare, astfel încât, au
determinat Centrul de Proicctare pentru Patrimoniul Cultural Naţional-Bucurcşti, să
finanţeze debutul proiectului dc restaurare al Curţii Domneşti dc la Succava, cu scopul
întocmirii studiului de fezabilitate. Campania anului 1999, avea să aducă rezultate din
catcgoria acelora care au mai surprins şi odinioară echipelc de cercetători carc au lucrat
la Curte. Este vorba despre descoperirea celei de a şasea construcţii fScând ncmijlocit
parte din planimetria Curţii Domneşti dc Ia Succava. Datarea accstcia, deşi încă mai
ridică unele probleme, se încadrează în intervalul cunoscut, al domniei lui Alexandru
cel Bun (1400-1432).
în dreptul acestui an, o nouă campanie de ccrcetări îşi aşteaptă debutul, având
deja stabilite obiective dintre cele mai precise, referitoare Ia identificarea şi datarea
tuturor caractcristicilor planimetrice rămase încă necunoscutc. Finalizarea acestei
cercetări va coincidc fazei dccisivc a revizuirii contextului stratigrafie, planimctric şi
volumetric al ansamblului arhitectural al Curţii Domneşti din Suceava, etapă
preliminară întocmirii proiectului dc restaurare.
Puneri în valoare ale acestui complex au existat până la mijlocul deceniului
nouă doar pe hârtie. Merită consemnat faptul că, suita demolărilor iniţiate pc vremea
fostului regim, atunci când se avea în vedere edificarea “noului ccntru civic” al oraşului
Succava, a ocolit situl Curţii Domneşti, ba chiar lucrări de o oarecare amploare s-au şi
desfăşurat la Curte, cu scopul conservării in situ a acesteia, mergându-se până la
refaccrea traseului fundaţiilor păstrate dc la fazele Ştefan cel Marc şi de asemenea, a
unor pivniţe datând din vremea lui Vasile Lupu.
întreaga zonă ar fi trebuit să fie sufocată de construcţii modeme de tip P+4,
precum şi de silueta unei Casc a tineretului, nu se ştie cât de adaptată la vecinătatea unui
monument de talia Curţii. Anul 1989, a surprins derularea fazelor de proicctare
neterminată, pc fondul unor dificultăţi financiare şi deci investiţionalc de nedepăşit,
astfel încât, întreg situl Curţii Domneşti, a scăpat ca prin urechile acului dc la o mutilare
dc proporţii. Astăzi el se prezintă eliberat dc orice tentativă de agresare, întrucât dc jurîmprcjurul său se află amenajat un parc, c drept, abia schiţat, cu arbuşti ornamentali şi
alei înguste, carc sugerează provizoratul şi graba cu carc a lucrat Municipalitatea
Sucevei.
O autentică şi necesară integrare în singurul spaţiu care se mai pretează la
reconstituirea Ccntrului istoric medieval al oraşului Succava, sc mai poate aşteapta însă,
numai din partea Oficiului Naţional pentru Protecţia Patrimoniului aparţinând
Ministerului Culturii.
De integrat acestci zone îi rămân monumentele sucevene de primă mărime:
Biserica Sf.Dumitru (dc cpocă Petru Rarcş), Tumul Lăpuşncanu, datând din a doua
jumătate a secolului al XVI - lea, Curtea Domnească şi Biserica Sf. Ioan Botezătorul
(Coconilor) datând din vremea lui Vasile Lupu.
*
Aproape totalitatea pieselor de interes ştiinţific şi muzeal descoperite la Curtea
Domnească se află în colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei. Inventariate,
clasificate, restaurate cea mai mare parte dintre ele, aceste piese constituie o deosebit de
preţioasă avere cu capacitate de expresie nebănuit de ridicată, atunci când sc poate avea
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Tot restaurate sunt şi celc două piese din piele carc au fost descoperite în
pronaosul bisericii Mirăuţi, în anul 1996, în mormântul unui bărbat matur, datat în a
doua jumătate a secolului al XV - lea. Este vorba despre perechea de cizme “solerctte a
la poulaine” de modă cert occidentală, care, cu siguranţă, au aparţinut unui personaj dc
rang social superior.
Enumerarea ar putea continua cu lux dc amănunte, dar nu accsta este scopul
urmărit, astfel încât, concluzia carc se impune aproape dc la sine este aceea că, Muzeul
Naţional al Bucovinci deţine un patrimoniu extrem dc valoros în privinţa elementelor cu
care se poate sugera fastul, rafinamentul şi gustul deosebit dc elevat al vârfurilor elitei
socialc carc şi-a trăit viaţa în încăpcrile Curţii Domneşti, dc pc chiar cuprinsul oraşului
medieval Suceava.
Orizontul tematic al unor săli dc expoziţie permanentă în cadrul unui Muzeu al
Curţii Domneşti de la Suceava, din unghiul de vedere al posibilităţilor dc reconstituire
cu piese de patrimoniu originale, a atmosferei specifice vieţii dc curte în vremea evului
mediu, reprezintă o certitudine carc nu-şi aşteaptă dccât pricepuţii muzeografi în stare să
o demonstreze. Chiar dacă izvoarele noastre narative nu sunt destul dc expresive în
accst sens, dispunem dc preţioasele informaţii din monumentala culegere a impresiilor
călătorilor străini despre Ţările române a Acadcmiei, precum şi dc informaţiile, c drept,
mai greu deductibile, din Documenta Romaniae Historica.

în vedere, demersul muzeal destinat a ilustra caracterul aulic al vieţii orăşeneşti din
incinta palatului voievodal.
O enumerare exhaustivă a acestei colecţii, alcătuită în cele mai multe cazuri,
din picse-unicat, ar necesita sute de pagini de registru, aşa încât, aici vor fi amintite doar
câteva dintre cele mai reprezentative sub aspect muzeistic:
O bogată colecţie de obiecte ceramice: de la oalele-borcan datate în orizontul
premuşatin, produse în mediul autohton, până la ceramica cenuşie fină datând de la
sfârşitul secolului al XIV - lea, produsă de coloniştii germani, asimilaţi procesului dc
intensificare al urbanizării din zona de nord a Moldovei; de la ccramica sgrafitată de
provenienţă bizantină şi persană, până la impresionanta diversitate dc cahle de producţie
autohtonă, realizată în ateliere a căror clientelă nu putea să fie alta dccît cea a Curţii
domneşti şi a elitei sociale care gravita în jurul Domniei; castroane, cupe, (inclusiv dc
provenienţă polonă şi boemiană), tipsii, talgere şi farfurii întregibile, smălţuite şi
nesmălţuite, decorate somptuos în limitele unor semnalmente tipologice dintre ccle mai
reuşite sub aspect calitativ, sunt doar o parte din mulţimea dc piese dc acest fel, cu care
un muzeograf priceput, ar putea face o expoziţie permanentă de exccpţic.
O impresionantă colecţie dc monede dintre carc, multe exemplare restaurate
deosebit de valoroase, provin chiar dc la Curtea Domnească (în 1999, a fost dcscopcrit
un deosebit de preţios tezaur, astăzi în întregime restaurat, formatei in nu mai puţin 300
de monede de acest fel).
O frumoasă şi deosebit de valoroasă colecţie de arme albe dc vârstă medievală,
din catcgoria acelora care nu putea să aparţină decât vârfurilor elitei sociale carc a trăit
în preajma, sau în componenţa suitei monarhilor Moldovei medievale din secolele XIVXVII.
Interesante piese metalice, dc la cuiele cu profilatură dreptunghiulară specifice
evului mediu meşteşugăresc, până la cazane, castroane, balamale şi sofisticate
încuietori, mare parte dintre ele descoperite la Curtea Domnească.
Nasturi din metal preţios şi aplice de argint aurit descoperite în necropolele
oraşului Suceava, datând din perioada carc suprapune corect intervalul cronologic pe
durata căruia Curtea Domnească a funcţionat, şi de asemenea inele, cercci şi catarame
lucrate în ccle mai perfecţionate tehnici ale epocii.
Plăci pavimentarc şi ornamentale, şi discuri smălţuite din categoria acelora
întrebuinţate la decorarea edificiilor ridicate de reprezentanţii cercurilor aulicc,
documente dc cpocă, pcceţi şi sigilii etc.
Cele mai preţioase exponate, cărora li s-ar cuveni locul de prezentare într-un
muzeu de o asemenea factură, sunt însă fără îndoială piesele textile arheologico
descoperite în gropniţelc necropolelor voievodale dc la Probota Şiret şi Mirăuţi, cu o
notă aparte, pentru costumul voievodal descoperit în anul 1997 în naosul bisericii Sf.
Gheorghe-Mirăuţi, primul sediu al Mitropoliei Moldovei datând de la sfârşitul secolului
al XIV - lea şi atribuit, voievodului Petru M uşat.(l375-1391). Costumul, a cărui
descoperire a provocat la vremea ei o adevărată emulaţie printre restauratorii cei mai
titraţi din România, urmează la ora actuală, tratamentele dc stabilizare şi consrevarc
primară, pe scama cărora sc vor aplica ulterior tehnicilc specifice dc restaurare. O altă
menţiune aparte, o merită costumul unei tinere descoperit în necropola bisericii Sf. Ioan
de Ia Şiret, care la această dată este deja restaurat.

*

Problema fundamentală a punerii în operă a acestui unic muzeu, dincolo de
valenţele excepţionale pc care indiscutabil lc-ar dobândi imediat în faţa publicului
autohton şi a aceluia de peste hotare, stă în curajul cu care Proicctantul-arhitect va
îndrăzni să abordeze conceptul de restaurare al complexului Curţii Domneşti.
Pc de o parte, cum deja se şi discută cu diverse ocazii, există opinia celor care
în materia restaurării monumentelor exclud conceptul de reconstituire, aplicând litera
sintagmei "acolo unde începe ipoteza se opreşte restaurarea”. Pe dc altă parte, cum tot
cu (alte) diverse ocazii se discută, există şi opinia acelora care susţin că o documentare
riguroasă din toate punctele de vedere, în materie de restaurarea monumentelor, scuteşte
dc răspunderea mistificării, pc Proiectantul cutczător şi vizionar, cu condiţia ca acesta să
aibă la îndemână o majoritate dintre piesele tablei de puzzle cu carc se joacă.
întrebările pc care şi le pune autonil acestei lucrări cu caracter mai degrabă
eseistic, tocmai în momentul în carc constată că dezvoltarea reflexiilor sale sc ccre pe
viitor neapărat isprăvită, sunt următoarele:
1.A reuşit arheologia să ofere Proiectantului Curţii Domneşti de la Suceava
suficiente date despre caracteristicile şi evoluţia planimctrică a Complexului
monumental?
Răspuns: judecând după mulţimea datelor adjudecate până în acest moment,
da, există suficiente date pentru a sc putea reconstitui nu numai clementele planimetrice
ale evoluţiei Curţii Domneşti, ci şi o impresionantă cantitate de date, pe seama cărora,
Proiectantul poate purcede liniştit la reconstituirea volumetrici subterane elaborate de
constructorul mcdiaval, după tehnici care nu mai constituie de mult un secret.
2.După mai bine dc un sccol de descricrc şi sinteză asupra tuturor aspectelor cc
caracterizează istoria artelor medievale, precum şi a operei nu mai puţin savante a
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tuturor specialiştilor carc au fundamentat stilistica formelor, detaliilor, decorurilor şi
proporţiilor,... este posibil să nu existe suficiente probe pentru a se putea deduce, cu
accentuată exactitate, volumetria (măcar) a parterului Curţii Domneşti de la Suceava?
Răspuns: Cu condiţia documentării exhaustive, da, măcar parterul Curţii
Domneşti dc Ia Suceava, poate fi reconstituit într-o manieră carc să fie temeinic
argumentată, pe atât dc solidele probe invocate şi îndelung confruntate cu realităţi
culturale inclusiv dinafara hotarelor noastre culturale.
3.
Dispune muzeograful, pornind de la aglomerarea de piese care zac în
depozite, dc cxact cc îi trebuie, pentru a sc apuca de pasionanta operă a proiectării
Muzeului Curţii Domneşti de la Succava?
Răspuns: Dacă înţelege, folosindu-se de toate cele care trebuiesc ştiute pentru a
imagina - mai întâi - şi mai apoi, pentru a rezolva toate problemele tehnice carc sc vor
trebui rezolvate, da, dispune de tot ce îi trebuie pentru a amenaja un muzeu al
civilizaţiei medievale româneşti de factură aulică, urmând a se convinge, nu numai că
succesul unei asemenea temerare întreprinderi va aduce însemnate beneficii materiale,
ci şi că opera lui va rămâne pentru multă vreme, strălucitor dc originală, în peisajul
muzeistic românesc.
*
Opţiunea pentru necesitatea cu care devine posibilă realizarea acestui muzeu Ia
Curtea Domncască (restaurată!) din Suceava, îşi arc originea în cunoaşterea aprofundată
a stratigrafiei, planimetrici şi cronologici carc, laolaltă, definesc evoluţia cuprinsă între
secolele al XIV - lea şi al XVII - lea, a acestui deosebit de valoros complex
monumental aparţinând artei medievale româneşti din aria teritoriului est-carpatic.
Reflexiile elaborate pc parcursul redactării acestei lucrări, sc inspiră şi din
cunoaştcrca adccvată a patrimoniului mobil de care dispune la ora actuală Muzeul
Naţional al Bucovinei, pe palierul unui segment cronologic deplin concordant unui
orizont tematic dc felul celui invocat cu accst prilej. Aprofundarea subiectului însă, va
rămâne să fie rezolvată în viitorul nu prea îndepărtat carc, delimitează dc obicei
parcursul teritoriului dintre idee, concepţie, proiecterc şi execuţie.

MONOGRAFIA “FOLTICENII. CERCETĂRI ISTORICE ASUPRA
ORAŞULUI” DE A. GOROVEI - ŞASE DECENII DE LA APARIŢIE
(O ÎNCERCARE DE ANALIZĂ)
LORETTA HANDRABURA
Cunoscând apetenţa nativă a folcloristului Artur Gorovci pentru subiectele
ncexploratc din diverse domenii, precum şi angajarea sa sistematică în elaborarea unor
lucrări scoase la concurs dc Academia Română, suntem tentaţi să credcm că şi
Folticenii. Cercetări istorice asupra oraşului este un “produs - expresso” căruia îi
lipseşte rigoarea ştiinţifică. Spre această concluzie prematură ar putea să nc conducă
insuccesul repurtat de Botanica poporului român (1915) scrisă în colaborare cu
M.Lupescu, eşecul manualului de Folclore roumaine sau ale celor de Nofiuni de
Cultură Civică şi Codul penal, nereuşite ce-şi găsesc motivaţia în moda intelectualilor
vremii dc a se risipi, de multe ori amatoristic, în diverse sectoare dc investigaţie. în
acest caz, lucrurile se prezintă altfel, deoarece preocuparea pentru subiectul discutat sc
confundă cu pasiunea dc o viaţă a avocatului de la Fălticeni pentru tot ce este vechi,
pentru glasurile stinse ale strămoşilor şi dreptul dc reedificare istorică a unor localităţi,
ca Botoşani sau Fălticeni, ce-i poartă astăzi recunoştinţa de “salvator spiritual”.
Obişnuia să cerceteze arhivele, observă nepotul arhivistului, profesorul Ştefan
Sorin Gorovei, înainte de a începe vreo lucrare din domeniul istoric. Din documente
particulare extrăgea informaţii pc care le clasifica în mape tematice cc-şi aşteptau rândul
să fie valorificate în studii, monografii sau simple conferinţe publice. Lucrarea Din
istoria culturală a Folticenilor. Tipografii, gazete, reviste, licrării, legătorii de cărţi,
publicată în primul număr al “Buletinului Muzeului Sucevei” din 1919, premerge
monografici despre Fălticeni. Informaţia o regăsim într-o formă concisă în subcapitolele
Tipografii. Librării, Legători de cărţi, Gazete. Reviste1 ale cărţii publicate abia în 1938.
“Am făcut monografia tipografiilor din Folticeni, îi scria A.Gorovei prietenului său
G.T.Kirileanu, în care sunt şi lucruri interesante pentru istoria dezvoltării noastre
culturale <...>; am trimis manuscrisul la Academie pentru Anale, dar mi s-a răspuns că
... sunt lucruri prea locale, dar să public lucrarca într-o revistă”2. Recunoaşterea de
către autor a valorii datelor cuprinse în ccle patruzeci şi patru de pagini ale studiului este
întemeiată. în capitolul despre tipografii A.Gorovei reconstitue “dosarul” demersurilor
dc până la 1872 când sc fac primele înccrcări de înfiinţare a unei tipografii. Proiectul va
fi realizat peste un an de către fraţii Tăutu, posibili descendenţi ai marelui logofăt Ioan

'Cf.A.Gorovci, Folticenii. Cercetări istorice asupra oraşului. Institutul de Arte Grafice
"M.Saidman”, Folticeni, 1938, p.225-232.
2Scrisoare din 18 ianuarie 1915. Folliccni, (M.L.I.2 419/8), în voi. Din cronica unui veac:
Documente inedite (1850-1950), Ed. îngrijită, note, indice dc I.Arhip şi D.Vacariu, Junimea, Iaşi,
1977.

466

467

Loretta H andrabura

M onografia „Folticenii. C crcetări istorice asupra oraşului”

Tăutu3, iar Ia 1875 de Teodor Avram. Tipografia “M.Saidman” condusă din 1879 dc
Icgătorul dc cărţi cu acclaşi nume şi cca a lui I.Bcndir “Gutcnbcrg” (1906), au editat, în
lunga lor existenţă dc Ia imprimante pentru uzul comunal şi foi locale, până la cărţi
semnate de nume consacrate în istoria culturii şi civilizaţiei româneşti, unele de o
valoare cc depăşesc cadrul ţării.
în coloanele publicaţiilor locale cu caracter literar, ştiinţific şi politic, ca
“Vocea Sucever', “Gazeta de Folticeni”, dc pildă, ş.a., îşi încearcă peniţa viitorii poeţi,
scriitori, critici şi dramaturgi născuţi aici sau în împrejurimile târgului (N.Beldiceanu,
Eugen Lovincscu, A.Gorovci, Nicolac Labiş ş.a.). Câteva reviste şi ziare s-au impus în
cultura vremii prin noutatea profilului şi originalitatea scopului propus. însă faima
provincici din Ţara de Sus a Moldovei va ajunge până în Europa graţie strădaniei lui
A.Gorovci, M.Lupcscu şi a altor învăţători folclorişti cc au scos între 1892-1929
“Şezătoarea”, prima revistă dc folclor din ţară. “Răvaşul poporului" (1907-1909) a
rămas un model de foaie populară realizată conştiincios dc harctiştii M.Sadovcanu şi
A.Gorovei, ale căror sfaturi conţineau “un material de cunoştinţe trebuitoare ţărănimii".
Sunt doar două exemple pertinente cc statuează ideea dc matcă spirituală a acestui
pământ, pc carc “conu Artur” îl va sluji timp de şase decenii cu toate regretele de izolare
şi nercalizarc.
La conferinţa publică din 5 aprilie 1925, susţinută de Liga Culturală din oraş,
folcloristul îşi îndemna concetăţenii să caute izvoarele localităţii pentru a sc cunoaşte pe
ei înşişi, în primul rând. Actualitatea subiectului abordat în studiul Din istoricul
oraşului Fălticeni concordă cu discuţiile pe marginea unei probleme administrative vor rămâne sau nu Fălticenii capitală dc judeţ? Confercnţiaml confirmă şi demonstrează
vechimea şi trecutul glorios al târgului prin documcnte ce i-au fost dăruite de Natalia
Vlădoianu de la Cârjoaia, judeţul Iaşi, nepoată dreaptă a spătarului Mihalachc
Cantacuzino de la care negustorii locali au răscumpărat târgul la 1835. într-o formulă
apropiată de cea a monografiei, A.Gorovci dezvoltă ulterior subiectul în ciclul de
conferinţe intitulate: Din trecutul oraşului Folticeni (12.XII.1932); Gospodăria la
începutul oraşului Folticeni (21.11.1933); Evenimente istorice în Fălticeni (28.11.1933),
susţinute alături de prelegerile intelectualilor locali M.Carauş, D.Protopopescu,
V.Ciurca şi N.Fotea.
Monografia, înccpută din 1913, a fost prezentată la concursul organizat de
Academia Română în 1936 pentru o lucrare intitulată Cercetări istorice asupra unui
oraş din România. în urma raportului lui Ion Nistor, secţiunea ştiinţifică a forului i-a
acordat premiul V.Adamachi dc 5000 lei. “Lucrarea prezentată, aşa dc documentată şi
valoroasă ca fond şi formă, dovedeşte că autorul a înţeles pe deplin rostul subiectului
dat de Academie, pentru cercetarea istorică asupra unui oraş din România”, conchide

raportorul4. Valoarea ci a fost recunoscută în timp şi dc ccrcctărilc ulterioare despre
Fălticcni cc-şi extrag principalele date factologice din monografia lui A.Gorovei.
Bibliografia din prefaţa cărţii demonstrează, o dată în plus, că autorul s-a documentat
temeinic, ani de-a rândul, epuizând practic materialul în 276 pagini de text cc conţin un
număr mare de documente inedite5.
Informaţia, structurată în două capitole, elucidează următoarele probelcmc:
Satele din raza oraşului Folticeni, întemeierea oraşului. Numele oraşului.
Administraţia comunală. Starea economică, Cultura. Organizarea judecătorească şi
Bisericile. Pentru a rezolva mult discutatul subicct al constituirii oraşului, autorul
înţelege corect rostul incursiunii în istoricul fiecărui sat cc a fost încorporat în timp de
aşezarea urbană. Planşa cc precede expunerea ne introduce în temă. Unele localităţi cum
ar fi Şoldăneşti, Buciumeni, Oprişeni, Rădăşeni au intrat din 1923-1924 în componcnţa
târgului devenind părţi ale lui. De altele ne amintesc numele străzilor sau locurilor
Broşteni, Coteşti, Pădureni. Numai Stănigeni şi Antileşti, carc făceau parte din
cuprinsul Şoldăncştilor, au dispărut pc la mijlocul veacului XVIII. în paragrafele despre
aşezările rurale, Gorovci insistă asupra hrisoavclor şi a cronicelor din vremea lui
Alexandru cel Bun (1400-1432) în carc acestea sunt menţionate şi ne redau imaginea
satelor moldoveneşti din valea Şomuzului.
Familiarizarea cu urice, ispisoacc şi alte documente citate îl ajută atât pc
specialist cât şi pc lectorul avizat să plonjeze în realitatea unor epoci trecute de glorie
când personalităţi sau oameni simpli încercau să menţină hotarele acestor pământuri
vitregite şi întemeiau noi aşezări. Surprinde perseverenţa cu carc Gorovci sc apropie de
fiecare act scris, căutînd dezlegări logice, bine argumentate pentru cazurile discutabile
cum era, dc pildă, numele lui Dragoş Stănigescul atestat şi Stării/eseul6. Demersul
analitic al cronicarului în viaţa de altă dată a satelor sc sprijină pc o analiză diacronică
ce cxplică originea numelui şi spiţa genealogică a familiei care stăpânea moşia; enunţă
vcchimea aşezării; precizcază documentclc (acte de vânzare-cumpărarc sau de partaj,
statistici fiscale etc.) ce confirmă existenţa localităţii, hotarele ci, componcnţa socială.
Anul întemeierii oraşului Fălticenii este, după monografist, mai vechi decât cel
indicat în Dicţionarul Judeţului Suceava dc Serafim Ionescu, adică 8 august 1780. La
accastă dată târgul exista deja, iar prin hrisovul domnesc al lui Constantin Moruzi,
stolnicului loniţă Başotă i se permite să-l înfiinţeze oficial. Ca probe, Gorovci aducc alte
documente cc datează dc la 1772 şi 1779. Ultimul, descoperit pe filei unei cazanii, a fost
scris ca “Să se ştie când s-au făcut târgul dc la Fulticeni, în zilele Măriei Sale Constantin
Moruz vocvodul, mitropolitul fiind chirio chir Gavril [Calimah] şi s-au aşăzat târgul pc
loc dc ţălină de dumnealui vel vistiernic Iamachi Cant[=Cantacuzino] 1779 iunie 28”7.

Despre descendenţii acestuia şi alte ramuri ale Tăuţilor, A.Gorovci se ocupă în articolul
Documente Tăutuleşti publicate în “Junimea literară”, an.XIII, 1924, nr.1-2, p.46-54. O
preocupare pentru vechea familie moldovenească cu carc se înrudesc Gorovcii întâlnim şi la
Şt.S.Gorovei în comunicarea Une ancienne fam ilie moldave: le logothete Tăutu et sa
discândance, MUnchcn 1974, Intcmationalcr Kongrcs fUr gencalogischc und Hcraldischc
Wissenschaften.
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4Raportul d-lui I.Nistor, în cartca Folticeni. Cercetări istorice asupra oraşului de A.Gorovci,
Institutul dc Arte Grafice "M.Saidman”, Folticeni, 1938, p.II.
iMemoriul lui A.Frăşcu, fiul unionistului Alecu Botcz-Frăşcu, ce relatează întâmplările de la
1848 din Fălticeni; scrisorile adresate dc Comitctul Unirii din Iaşi cătrc Emanoil Morţun,
reprezentantul subcomitetului din Fălticeni sunt doar două titluri concludente cc pot fi continuate
şi dc altele.
6Vezi A.Gorovei, op.cit., p.2-4.
1Ibidem, p .l6.
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Luând în considerare dezbaterile istoricilor şi aducând dovezi rezultate din
cercetări personale, Gorovei rezolvă pentru totdeauna această problemă: “Folticenii sunt
o transformare în oraş a unor sate care existau, bine întemeiate, de pe la 1400 şi încă de
mai înainte <...>. Vechimea oraşului se confundă cu vechimea satului Folticenii-vechi,
despre care vorbesc documentele din veacul XIII"8.
De la geneza oraşului admirabil clarificată prin singurele ipoteze plauzibile,
probate de uricul lui Ştefan cel Mare din 15 mai 1490 şi până la izvoarele care
coroborează o metamorfoză şi o evoluţie de la satul vecin Şoldăneşti pînă la aşezarea
boierului Stan Pântece, demonstraţiile autorului se axează pe un material documentar
care nu mai poate fi contestat. Afirmaţia noastră se referă la actele după care s-au scris
şi paginile de istorie medievală ale târgului9.
Originea numelui Folticeni este o altă problemă care a cunoscut mai multe
interpretări. Istorici ca Ioan Bogdan, N.Iorga, Mihai Costăchescu, C.C. Giurescu susţin
ipoteza provenienţei numelui de la porecla vechiului stăpân al satului , Stan Pântece,
numit Foitea sau Foltic. De la acest regionalism, substantiv cu valoare adjectivală,
derivă mai târziu variantele toponimului Folticeni, Folticeni sau Fulticeni, consideră ci.
Gorovei ne dă o interesantă tradiţie comunicată de Gustav Adolf Sikeli pe carc
acesta a cules-o de la preotul Frederich Kromss. Legenda povesteşte că Făln Haneş
părăsind satul Weilau, după ce I-a ucis pe vechilul stăpânului care vroia să le
cotropească pământurile, vine în Moldova. Aici se angajează la o moşie, iar peste un an
ajunge stăpânul ei prin căsătoria cu văduva fostului proprietar. “A chemat apoi mulţi
saşi din vechea lui patrie şi înfiinţă o colonie. Şi pentru că săşeşte sc numea Falten, Fâln
(Valentin) şi pe româneşte Făltşin s-a numit şi colonia după el: Fălticeni
(Fretchischau) . Demonstraţia lui Adolf Sikeli făcută în baza legendei din Weilau şi a
hrisovului lui Ştefan cel Mare este cea mai întemeiată, opiniază A.Gorovei. Uricul
voevodului din 15 mai 11 1490 scris în chirilică şi tradus la 11 iulie 1785 de dascălul
Gheorghe Evloghie, este prima menţiune a numelui Folticeni, formă pe care
monografistul o consideră corectă. în toate scrisorile, precum şi în studiile despre acest
oraş, amintite anterior, A.Gorovei utilizează anume această variantă fonetică a
toponimului12.

Numele oficial al târgului a fost dintotdeauna Folticeni sau cum arată câteva
zapise de Ia 1788 şi I79013 “târgul Şomuzului” denumire întâlnită frecvent în vorbirea
curcntă. Deşi oraşul a fost întemeiat şi pc moşia Şoldăneştilor “...moşia d-sale
stolnicului Ioniţă Başotă, ca să se facă târg aflându-sc loc bun şi larg şi s-a numit
Şoldăneşti” 14, denumire atestată, sc pare, o singură dată într-un act de la 1813, numele
n-a rămas cel dintâi, cum susţine în cercetarea sa de compilaţie cu un pronunţat caracter
descriptiv V.Costăchescu şi prof. I.Simionescu, ambii preluând, probabil, informaţia din
enciclopedia lui C.Diaconovici15.
Subcapitolele despre întemeietorii oraşului, Ioniţă Başotă şi Tudorache
Ciurea16, se prezintă ca studii genealogice. De la Şt.S.Gorovei, renumit genealog, aflăm
că unul din capitolcle lucrării care n-a fost tipărit arată ca o culegere de genealogie a
familiilor băştinaşe17. în momentul elaborarii monografiei exista deja o lucrare despre
Başotcşti a lui Gh.Ghibănescu18. Pasionat dc genealogie, Gorovei corectează şi
complctcază spiţa familiei cu date noi despre Ioniţă Başotă şi rudele sale, informaţie
extrasă din documentele familiei Millo.
Contribuţia Ia spiţa Ciurcştilor este certificată dc rezolvarea chcstiunii numelui
original şi originar care este, dc fapt, Covna: “Un Gavril Cozma, pe la începutul
vcacului XVIII a fost căsătorit cu Aniţa Anghcl cu care a avut un copil Vasile. După
moartea lui Gavril Cozma, soţia sa Aniţa s-a căsătorit a doua oară cu Toader Ciurea şi
acesta s-a numit astfel Vasile Cozma Ciurea, fiind cunoscut îndeobşte sub numele dc
Vasile Ciurea” 19. Tudorache Ciurea, proprietarul moşiei Tâmpeşti, este cel dc-al şaselea
copil al lui Vasile şi al Măriei, fata lui Ursachi DavidcI. Mărturiile documentare despre
cl sunt multe, precum şi cele despre familia Borş, Morţun, Stamati ş.a. care au
reprezentat o epocă în istoria noastră, rezumată sufleteşte dc fostul director al
“Şezătorii"’. Chipurile lor întregesc imaginea oraşului schiţată în paginile de jurnal ale
vizitatorilor, dar şi în amintirile fălticincanului de pe Uliţa Mare.
Prozatorul Mihai Şerban aprecia cartea şi pentru valoarea ci literară “care te
face s-o citcşti nu numai cu inters, dar şi cu plăcere”20. într-adevăr, istoricul se
întâlneşte în ca cu scriitorul. Nu este o lucrare stereotipă, conccpută numai din date
statistice. Apare însufleţită dc priceperea autorului de a evoca.

8Ibidem, p.56.
9Datele despre moşia Folticeni sunt sporadice. Printr-o cercetare metodică, istoricul medievist
Şt.S.Gorovei va risipi parţial umbra de pe filele dc istorie ale satului, reconstituind evenimentele
din a doua jumătate a sec. Al XVII-lea cc aveau să modifice evoluţia întregii zone. Cf. Veacuri de
istorie, în cartea Fălticeni semnată de G.IIisei şi Şt.S.Gorovei, Ed. Sport-Turism, 1987, p.l 1-42.
Tot aici relevă cauza proceselor dc proprietate ale moşiilor Folticeni şi ŞoldSncşti.
10Sikeli Gustav Adolf, Eine sienbenburgisch-sachsische Sage uber die Grundung von Folticeni in
derMoldau, "Siebenburg. Vierteljahrschriff', LVII, 1934.
/
11V.Costăchescu, autorul cărţii Istoria oraşului Folticeni. Cu un scurt istoric al judeţului Baia
1340-1941, Folticeni, 1941, ne dă pentru acest uric data de 15 martie 1490.
12"întotdeauna am .scris Folticeni şi când am fost primar am luptat să nu se pocească numele
oraşului" îi explica lui G.T.Kirileanu care se interesa de ortografierea corectă a numelui. (Ser. Din
18 ian.1915, Folticeni, în voi. Din cronica unui veac, p.217).
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'■'A.Gorovei, op.cit., p.l 11-112.
14A se vedea hrisovul in extensso, din care noi, din motive de spaţiu, cităm, ca şi în cazul altor
acte, doar fragmentele concludcnte afirmaţiilor noastre, în A.Gorovei, op.cit., p.50-52.
15Scmnalăm în notiţa autorului două inexactităţi ce se referă la originea Fălticeniului şi numele lui
oficial: “Oraşul Fălticeni are o vechime dc abia 112 ani şi până la 1826 s-a numit Şoldăneşti"
(subl.n.), C.Diaconovici, Enciclopedia Română, tomul II, Sibiu, 1900, p.380.
16Desprc ci scrie şi la "Săptămână locală”, în 1929, iar la 21 martie 1940 conferenţiază pc acestă
temă în Căminul cultural orăşănesc.
l7Şt.S.Gorovci, A.Gorovei, în Revista Arhivelor, Extras, B., 1969, p.259.
l8Cf. Gh.Ghibănescu, Başoteştii şi Pomârla, voi.XIII din Surele şi izvoade, Ed. Dacia, Iaşi, 1929,
f 88.
A.Gorovei, op.cit., p.91.
20M.Şcrban, Folticeni - Cercetări istorice asupra oraşului, în “Cuvântur, nr.3195, 6 aprilie 1938,
p.2.
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Procesul de evoluţie al târgului dc la satul dc odinioară la oraşul de până Ia
1916 este înfăţişat în toate etapele: 1. în timpurile cclc mai vcchi prin crcştcrea
influenţei lui în raport cu favorizarea schimbului de produse cu satele din vecinătate; 2 .
în vremurile mai noi, după răpirea Bucovinei, prin dcciararca lui ca reşedinţă a unei
părţi din vechiul ţinut al Sucevei, rămasă sub stăpânirea Moldovei. Ajungând la epoca
transformării în oraş, după cc explică fenomenul transformării acestor schimbări,
urmăreşte viaţa urbei în toate ramurile ci dc activitatc până în pragul marelui război,
când, conchide autorul, “începe altă lume”.
Mai sumară pare să fie informaţia despre cultură21, dacă o privim în plan
comparativ cu cea despre istoricul oraşului sau comerţ. Una din cauzc este anunţată de
Gorovei chiar din primele rânduri ale capitolului. “Despre o mişcare culturală în
Folticeni, de pc la începutul înfiinţării oraşului şi până la sfârşitul veacului trecut, nu sar putea vorbi”22. Numai viaţa teatrală sc impune integrându-se mişcării de constituire a
artei dramatice din ţară. Reprezentaţiile din 1861 ale trupei teatrala dc la Rotopăneşti,
formată la “şcoala de muzică şi dc dcclamaţiune” a lui N.Istrati, sc numără printre
primele manifestări ale genului gustat dc populaţia fiSlticincană. Pc sccnc improvizate
din scânduri susţin spectacole, înccpând cu 1868, câţiva ani Ia rând, în cclc trei zile ale
Iarmarocului dc Sf. Ilic, trupa lui Matei Millo şi cca a lui Lupcscu.
Instituţiile dc cultură şi cult, precum şcoala şi biserica, sunt prezentate fără a se
omite mijloacclc de progresare a lor sub diverse forme (tipografii, librării, periodice
cercetate de A.Gorovei în studiul din 1919 la care ne-am referit în paginile anterioare).
Din comentariul despre biserici reţinem două momente. în primul rând, autorul
propune noi supoziţii pentru numele ctitorului bisericii din Folticenii-vcchi şi a cclei din
Şoldăneşti. Este o înccrcarc nereuşită, deoarece ipotezele abandonate sunt, de fapt, cclc
corecte. Lăcaşul din satul cu numele omonim al târgului a fost ridicat între 1846-1849
dc către Alexandru Ciurca şi nus dc căminarul Tudorachc Ciurca, fratele acestuia.
Biserica Sf.Nicolae, susţine Gorovei, este ctitoria lui Constantin vodă Mavrocordat,
probabil din a treia domnie (1748-1849), când Andrei Başotă nu exista23. Confuzia a
rezultat, după noi, din stabilirea greşită a anului dc zidire care este 179824.
Cel de-al doilea moment se raportează la anii dc reconstrucţie a biscricii Sf. Ilic
dc către orăşeni, presupuşi a fi 1840-1842. Printr-o demonstraţie judicioasă, făcută în
baza scrisorii spătarului Gh.Hartularic, din 9 noiembrie 1842, către Mitropolitul
Vcniamin şi a testamentului Măriei Boian, A.Gorovei a infirmat data conjecturală dc
1852 din Marele Dicţionar Geografic.
21*

.

.

.

In ziua de 18 noiembrie 1936, A. Gorovei conferenţiază despre Mişcarea culturală la Fălticeni.
în prelegerea sa sc opreşte la câteva momente din accastă mişcare: bibliotecile lui Andrei Ştefan
Başotă; şcoala dc cântări şi dcclamaţic a lui N.Istrati; conferinţele organizate în 1882 dc Liga
Culturală; şcoala dc cântări bisericeşti înfiinţată de Neofit Scriban; quartctul de coarde a lui Oskar
Pursch; manifestările societăţii cultural-muzicale “Nicu Gane”, înfiinţată în 1910 din iniţiativa
prof. Diacon Băncilă şi sub preşedenţia lui M.Sadovcanu; activitatea culturală a junumiştilor
Gh.Bejan, V.Ionescu, V.Taşcu, N.Gane, Gh.Vâmav-Liteanu, AI.Lambrior etc.
22A.Gorovei, op.cit., p.200.

M onografia „Folticenii. Cercetări istorice asupra oraşului”
Cu minuţiozitate sunt analizate eforturile unor înaintaşi care prin activitatea lor
din diverse ramuri ale vieţii publice şi economice au contribuit la dezvoltarea oraşului.
Foarte concise, în schimb, sunt portretele renumiţilor gânditori şi artişti carc, după o
metaforă a lui Aurel G.Stino, şi-au luat zborul din “melancolia atât de specifică a
luminişurilor ţinutului Folticenilor”. Se impunea, prin urmare nu numai o enumerare,
pentru a atrage atenţia asupra unor figuri reprezentative, precum au fost magistraţii şi
avocaţii Alcx.Grcgoriadc Bonachi, Petru Borş, Petru Gorovei, Manolache Morţun,
Eugen Tcodorini; pictorii I.Băeşu şi Ştefan Şoldănescu; scriitorii şi poeţii Nicu Gane,
Ncculai Beldiceanu, Ion Dragoslav etc. ci contribuţia oraşului în evoluţia vieţii culturale
şi artistice a ţării, Valoarea dc circulaţie pc carc i-au dat-o, în ansamblul creaţiei
româneşti, personalităţile cc s-au născut şi au locuit aici25.
Cu observaţia din urmă rezumăm înccrcarca noastră de analiză cc converge
apariţiei de acum şase deccnii a primei monografii despre Fălticeni. Lucrarea a rămas,
ca şi Monografia oraşului Botoşani (1926), un instrument de lucru cc rezistă climatului
dc emulaţie ştiinţifică modernă prin caractcrul său unitar, prin expozeul sistematic al
evenimentelor, de cclc mai multe ori, argumentate temcinic de documente inedite şi prin
datele noi cc clucidau Ia 1938 înrudirile, încrengăturile şi filiaţiile unor vechi familii
moldoveneşti. Tuşcurilc specifice ale cronicarului sunt foarte bine surprinse de Aurel
G.Stino în unul din portretele sale cc confirmă modesta lui parte de contribuţie: “A.
Gorovei, suflet şi sânge dc patrician, strâns şi mistic legat de pământul Moldovei şi dc
graiul româncsc, a ştiut să-şi închine viaţa celui mai autcntic românism creator.
Răscolitor pătimaş al trecutului moldovenesc, adunător de atâtea comori din care a
clădit “Şezătoarea” şi multe alte tipărituri stropite cu sângele nostru, d-1 Gorovei a
clădit şi Folticcnilor ziduri albe cu cerdac cioplit frumos, înflorit cu gherghinele
încondeiate ale vremurilor”26.

La monographie “Folticeni - Recherches historiques su r la viile” de A.
Gorovei - six decennies depuis sa parution (une tentative d ’analyse)

Six ddcennies aprds la parution de la monographie signde par le folkloriste
Artur Gorovei et d&litîe â la viile de Fălticeni - la graphie appartient â l’auteur - on
rappelle les conditions dans lesquelles a 6t6 derite cette dtude qu’on prâsente au public
d’aujourd’hui. Pour son £tude, le fameux folkloriste de Fălticeni a re 9 u, en 1936, le prix
V. Adamachi de l’Acaddmie Roumaine.

23

Cf. Nic.Stoicescu, Repertoriul bibliografic al Localităţilor şi Monumentelor Medievale din
Moldova, Bucurcşti 1974, p.290.
24Ibidem.

25Eug. Lovincscu, Istoria oraşului Folticeni, în “Curentul Folticenean", 23 aprilie 1938, p .l.
26A.G.Stino, monografia oraşului Folticeni de A.Gorovei, în revista "Din irecutul nostru", an.IV,
nr.31-34, 1936, p .l83.
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BUCOVINA - OAMENI DE CULTURĂ
EPAMINONDA BUCEVSCHI ŞI CIPRIAN PORUMBESCU

IULIA ANDRIEŞ
I

I

în istoria timpului este ştiut faptul că din Bucovina s-au ridicat mulţi oameni de
cultură şi artă. Un aspect grăitor este tocmai cel pus în discuţie cu acest prilej. Mă voi
referi, în mod deosebit, la relaţiile de prietenie întreţinute de compozitor cu oameni de
artă din ţinutul său, dc care se simţea apropiat, prin bogăţia de sentimente, prin
sensibilitate.
Pe cei doi artişti, Ciprian Porumbcscu şi Epaminonda Bucevschi, i-a unit viaţa
plină dc zbuciumul creaţiei, plină de dăruire, urmăriţi fiind dc aceleaşi idealuri, pc
fondul dragostei nemărginite pentru locul natal.
Despre Epaminonda Bucevschi, figură proeminentă în arta plastică, de
importanţă deosebită pentru zona judeţului Succava (în carc ne aflăm), se ştie totuşi
destul dc puţin. Chiar faptul că nu s-a reuşit organizarea unei retrospective legată dc
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De mic, sc desprinde din activităţile sale, după cum ne informează profesorul Eusebiu
Soroceanu, pentru a-şi manifesta înclinaţia deosebită pentru desen. Liceul îl începe la
Cernăuţi.
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Epam inonda B ucevschi şi Ciprian Porum bcscu

în 1860, Epaminonda Bucevschi părăseşte Bucovina datorită nedreptăţilor
pricinuite dc profesorii germani. îşi continuă studiile în Ardeal. în anii dc şcoală,
viitorul pictor continuă să sc exprime prin desen, făcând crochiuri, schiţc, ilustraţii (la
imnul “Dcştcaptă-te române”; la balada “Dochia” dc Dimitrie Bolintineanu etc).
Crescut în atmosfera moldovenească dc la Ilişcşti, elev al lui Aron Pumnul la
Cernăuţi, educat la şcoala naţionalismului dc la Blaj, chiar dacă mai târziu îşi
definitivează studiile la Academia din Viena, Epaminonda Bucevschi n-a încetat să-şi
iubească ţara, locurile sale, să fie pătruns dc sentimente naţionale, exprimate deseori în
creaţiile sale.
El a întreţinut multiple legături dc prietenie cu oameni dc cultură şi arta ai
generaţiei sale, proveniţi din România, aflaţi la studii în străinătate în acca perioadă;
Mihai Emincscu; Vasile Grigoroviţa. în 1867, după terminarea studiilor teologice,
zugrăveşte biserica din Ilişcşti, bolta altarului şi cci patru cvanghelişti (dccoraţic scoasă
de sub var în 1925).
Sc va resimţi totuşi în pictura sa influenţa pictorului vicncz Carol Arcnd, carc
în 1864, picta iconostasul catcdralci din Cernăuţi. în 1873, Epaminonda Bucevschi îl are
ca profesor la Academia de Arte Frumoase din Viena pc Ansclm Fcuerbach, genial şi
nobil artist, maestru al stilului clasic. Creează astfel: Bacanalul; Bacanta; Danie în exil;
Moartea Cleopatrei.
Manifestă talent pentru pictura istoriografică, cci mai nobil şi cci mai greu gen
de pictură. Călătoreşte la Munchcn, în Italia, în Franţa, la Paris, pentru a sc întoarce la
Viena. El admiră operele maeştrilor din toate timpurile şi şcolile, rămâne extaziat până
Ia suprema trăire cstetică în faţa pânzelor italiene renascentiste. însă în pictura sa,
Bucevschi rămâne un cvocator real al Bucovinei nisticc. Arc astfel colecţii dc schiţc
care reprezintă casc bătrâneşti, portrete, tipuri dc ţărani, fete, flăcăi în costume
naţionale, aspcctc cu subiect istoric legendar, vorbind despre chilia lui Daniil Sihastru
de Ia Putna, schiţe de personaje de epocă.
Eminescu, vizitându-l pc Bucevschi, rămâne profund impresionat dc lucrărilc
“cu aer patriarhal”, regăsind o parte din dulcea Bucovină. Pictorul a împărtăşit, la fel ca
şi ceilalţi tineri aflaţi la studii în străinătate, interes pentru unitatea culturală a tuturor
românilor.

aveau să aducă glorie atât Bucovinei, cât şi neamului întreg. Tot aici ne sunt dezvăluite
întâmplări triste, aspecte ale vieţii pc care o ducea Ciprian Porumbcscu, aflat la acea
dată în Viena. Nu sc poate relua scrisoarea în amănunt, însă, pc scurt, se pot desprinde
ideile principale.
Scrisoarea este în limba germană. Aici, Ciprian Porumbcscu îşi exprimă sincer
regretul pentru timpul trecut, petrecut împreună cu pietonii, în cămăruţa intimă, care de
fapt reprezenta şi atelierul dc lucru al lui Epaminonda Buccvschi. Referitor la acest
aspect, citez:
“La început mă ruşinam chiar să merg în atelierul d-talc, îmi era groază, ca şi
cum ar trebui să treci pc lângă un loc carc ţi-c drag şi unde ţi s-a întâmplat o nenorocire.
Şi când venii odată sus, am râs însumi de lipsa mea de curaj. Nu mai era acca odăiţă
dragă, intimă, unde eram deprins a te vedea între favoriţii d-talc, şi toate acclc figuri dc
pc pereţi sc holbau ţintă la mine, parcă ar fi fost furioase de îndrăzneala mea, parcă m-aş
fi furişat să intru în mod nelegiuit! Odăiţa îmi părea pustie, goală, a trebuit să plec şi
multă vreme nu m-am urcat sus."
în continuare, Ciprian Porumbescu, referitor la sentimentele sale, la starea lui
dc spirit, vorbeşte minunat, explicând dc fapt, cc i-a apropiat, ce i-a unit pe cei doi în
strânsă prietenie, sc referă la sensibilitatea comună amândorora, la firea lor uşor
impresionabilă, Ia aspecte ale vieţii, în faţa cărora alţii rămân indiferenţi. El îşi exprimă
regretul pentru lipsa ce i-a pricinuit-o plccarea prietenului său, regretul pentru orele
pctrccutc împreună, când prin discuţiilc pc carc lc purtau, reuşeau să-şi aline dorul dc
ţară şi să-şi uşureze inima. Apoi, îi prezintă un cuplct, compus cu ocazia unui incident
politic (o izbândă a cehilor împotriva nemţilor).
Ciprian Porumbescu îi relatează lui Buccvschi aspcctc din modul în care
reuşeşte să sc achite dc obligaţiile financiare. Aminteşte dc lccţiilc dc îndrumare în
compoziţie şi dirijare, luate cu un profesor pe carc-1 numeşte „Papa Krenn” . îi
comunică faptul că a reuşit să fie dirijor la o mică societate muzicală, considerând accst
lucru un noroc al său.
După o scrie dc amănunte familiale, carc-l interesau îndeosebi pe Bucevschi, îi
comunică faptul că intenţionează ca în toamna anului respectiv (1881) să ajungă la
Braşov, unde va învăţa lumea să cântc după cum spunea cl, şi unde sc va simţi mai bine
decât la Viena.
în informaţiile pc carc lc furnizează pictorului Epaminonda Bucevschi, Ciprian
Porumbcscu subliniază că noutăţi vicneze are puţine, în afara faptului că sc lucrează la
lărgirea palatului artiştilor. Partea finală a scrisorii sale o prezintă ca fiind foarte
delicată, şi'cu toată greutatea pc care i-o pricinuicştc intervenţia sa repetată, încearcă să
sc facă înţeles. îi cere astfel prietenului său să-i procure nişte bani pc care să-i trimită.
Aminteşte în accst sens, că la tatăl său îi este greu să apeleze deoarece este foarte
împovărat dc cheltuielile făcute cu fraţii săi. El spune astfel: “Dc Ia tata, nu pot conta
nici măcar cu bani pentru drum fiindcă în prezent arc atât de multe chcltuicli cu fraţii
mei. Te rog, mult, fă ceva pentru mine, Dumneata mi-ai fost atât de bun, fii şi acum a...”
şi mai departe: “Mă încred în bunătatea dumitale încercată şi în firea dumitale dc
binclăcător, mă încred şi mă bizui hotărât pc prietenia dumitale generoasă şi în
deşteptarea unui cât mai grabnic şi favorit răspuns, te salut din toată inima şi rămân cu
devotament, plin de mulţumire al dumitale sincer, Ciprian Porumbescu, Str.Albert,

El participă astfel activ la comemorarea Iui Ştefan cel Mare de la Putna, în
1871, ocupându-se în mod concret de organizarea decorurilor. Urmează în viaţa lui
Epaminonda Bucevschi o epocă laborioasă dc muncă, pe fondul unor greutăţi familiare,
în perioada dc timp dc la 1881 până la 1883, sunt menţionate două scrisori de la Ciprian
Porumbcscu. Până în anul 1888, Bucevschi rămâne la Viena. în 1881, cl este menţionat
ca făcând parte din sfera prietenilor apropiaţi lui Ciprian Porumbcscu, pc carc de fapt îl
cunoştca cu mult timp în urmă, de la Ilişcşti, în apropiere de Stupea.
Aflăm dintr-o scrisoare a lui Iraclie Porumbcscu către Epaminonda Bucevschi,
prin care îi cerc un serviciu (legarea unei evanghelii în catifca şi argint) că fiului său,
Ciprian i s-a încuviinţat “Ştipcndiu” pentru Viena, ceea ce înseamnă o bursă pentru
străinătate.
Dintr-o altă scrisoare, datată la 25 iulie 1881, aflăm că Ciprian îi scrie din
Viena Iui Buccvschi, carc în acea vreme, sc afla la Cernăuţi, o scrisoare din carc sc
desprinde nota de căldură, deplina înţelegere, carc a existat între accşti doi artişti, care
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nr.13.” Dc reţinut şi impresionant este aspcetul care nc evocă o prietenie devotată plină
dc admiraţie reciprocă între aceşti mari oameni dc artă ai Bucovinei.
O altă scrisoare, adresată dc Ciprian Porumbescu lui Epaminonda Buccvschi
este datată la 31 iulie, 1881. Aici, muzicianul sc adresează pictorului cu expresia “ccl
mai scump al meu prieten”. Accastă scrisoare fiind printre ultimele, poartă mesajul trist
al bolii incurabile de care era prins Ciprian. într-un mod impresionant de dureros, acesta
îi prezintă prietenului său, cum se manifestă boala carc îl chinuia, faptul că tuşeşte
sânge, că medieul i-a interzis orice iritare, supărare sau griji (spunându-i că i-ar fi
plesnit o arteră în plămâni, în urma unei puternice afecţiuni psihice).
De la aceste triste evenimente, comunicate de Ciprian Porumbescu prietenului
său, n-au trecut doi ani şi la 6 iunie 1883, marele muzician moare dc boala nccruţătoarc
care i se declanşase pc când sc afla la Viena.
Epaminonda Bucevschi n-a fost nici el ferit dc acca crudă boală care bântuia lumea la
acea vreme. Acelaşi trist deznodământ I-a urmărit şi pc marele pictor carc termină o
viaţă dc creaţic şi zbucium într-un mod la fel de absurd, la data de 13 februarie 1891,
ncîmplinind încă 48 de ani.
Prietenia care i-a legat însă pc cei doi se înscrie în ciclul marilor prietenii.

Bucovine - personnalites culturclles
Epaminonda Bucevschi et Ciprian Porumbescu

L ’dtude comprend des donndes concernant la personnalirâ d ’Epaminonda
Bucevschi et de Ciprian Porumbescu, des £v<5nements ingdits de leur vie, des ddtails sur
leurs crâations et Ia relation d ’amitte qui les unissait: originaires de la meme rdgion, ils
se sont retrouvds â Vienne, en Autriche, pendant leurs dtudes.

NOTE DE LECTURĂ
EUGEN COMŞA, Figurine antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul
României, BIBLIOTECA DE ARHEOLOGIE LIII, Editura Academiei,
Bucureşti, 1995, 129 pp.+ 122 fig.
CONSTANTIN-EMIL URSU
între ultimile apariţii ale Editurii Academici Române se numără şi lucrarea
cercetătorului Eugen Comşa, carc ne prezintă şi dc astă dată o vastă sinteză referitoare
la neo-encoliticul din ţara noastră.
Lucrarea începe cu “Sumarul” (pp.5-6), după care urmează un “Cuvânt înainte”
(pp.7-11) în care autorul prezintă succint umanizarea teritoriului României după
sfârşitul “epocii mczolitice” (?), trecând sumar în revistă culturile nco-eneolitice ce au
populat aceste meleaguri, făcând unele referiri şi la reprezentările plastice. în final
(p.l 1) autorul precizează că în curând vor apărea o serie dc lucrări despre neolitic care
vor viza figurinele zoomorfe, obţinerea hranei şi uneltele de silex.
După “Abrevieri” (pp. 11-14) urmează primul capitol intitulat “Istoricul
cercetărilor” (pp.1521), în carc E.Comşa precizează dc la început că nu se va referi la
toate figurinele antropomorfe “ci vom aminti unele date despre descoperiri de astfel de
piese, pe teritoriul ţării nostre, iar după aceea vom menţiona complexe cu astfel dc
obiecte, cât şi principalele lucrări de sinteză despre figurinele antropomorfe publicate în
ultimile decenii”. Astfel, autorul aminteşte la înccput săpăturile fScute de Dimitrie
Butculcscu în 1870 la Calomfircşti, apoi pe Cesar Bolliac carc a cercetat “aşezările
neolitice dc la Vădastra” (1871-1873). Sunt în continuare menţionaţi Grigore Tocilcscu
cu săpăturile de la Crăsani, Zsofia Torma cu cercctările de la Turdaş, Nicolae
Beldiceanu care a efectuat primele săpături dc la Cucutcni, pentru ca apoi, împreună cu
Grigore Buţureanu să facă sondaje la Rădăşcni, Prcuţeşti, Bclceni, Dolhasca etc.,
Gy.Nagy cu săpăturile de la Dudcştii Vechi, Fr.LâszI6 cu săpăturile de la Ariuşd, Ioan
Andricşescu cu ccrcctările dc pc “Piscul Comişorului” dc la Sălcuţa.
în capitolul al Il-lea - “Figurinele de lut ars şi răspândirea lor în cadrul
culturilor neolitice” (pp.23-24), sunt trecute în revistă, pe scurt, tipurile de reprezentări
plastice antropomorfe, începând cu cultura Cârcea-Gura Baciului şi terminând cu cclc
ale culturii Sălcuţa. Considerăm că pentru cultura Cucuteni, atunci când s-au discutat
“horele”, trebuia amintită şi cea dc la Drăguşeni. Privitor la pictură, sc impunea după
părerea noastră o analiză mai detaliată. De asemenea, nu se pomeneşte nimic despre
statuetele descoperite Ia Buznea 1 şi Ghelăieşti2, cu toate că acestea ilustrează utilizarea

’D.Boghian, C.Mihai - Le complexe de ctdle et le vase a dicor omithomorphe peint dicouverte a
Buznea (dep. de Iaşi), în voi. La civilization de Cucuteni en contexte Europetn, B.A.I. I, Iaşi,
1987, pp.313-316.
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unor astfel de piese în cadrul practicilor dc cult. Considerăm că accst capitol este un bun
instrument de lucru însă crcdem că s-ar fi impus totuşi adăugarea şi a altor materiale.
Capitolul al lll-lea - “Tipuri deosebite de figurine de lut ars” (pp.45-51),
analizează statuetele dc tip tesalic (autorul fiind de părere că acestca au o origine sudică
şi nu gumelniţeană), apoi statuetele deosebite datorită poziţiei braţelor, figurinele cc
reprezintă personaje dc vârste diferite, figurine carc ilustrează zeităţi ce duc poveri în
spate, idoli "en violon" (atât din lut cât şi din aramă), terminând cu grupul de statuete dc
la Rast.
Al IV-lea capitol - “Figurinele dc os” (pp.53-56), tratează statuetele
confccţionatc din os din culturile Dudcşti, Hamangia, Boian, Gumelniţa (fiind abordat şi
atelierul dc la Hotniţa). în finalul accstui capitol, autorul face referiri şi la statuetele
prismatice (arătând că toate datează din neoliticul târziu) şi apoi la idolii “en violon” din
os. Despre aceştia din urmă, ccrcctătoru! înclină să admită că ci “au făcut parte, ca
elemente componente, din instrumente muzicale”.
Piesele dc marmură şi consideraţiile asupra tipurilor (3 după autor) şi uzul
acestora sunt discutate în capitolul V - “Figurinele de marmurî” (pp.67-69).
în următorul capitol - “Figurinele de aur” (pp.71-71) autorul ia în discuţie
piesele din metale preţioase, descoperite în cadrul culturilor Gumelniţa, TiszapolgârBodrogkcresztur şi Cucuteni, şi facc unele consideraţii privind raporturile cronologice
dintre accste culturi, precum şi căile dc răspândire a accstora. Credem că aici s-ar fi
putut discuta şi apartenenţa socială a acestor piese, precum şi asemănarea, într-o
oarecare măsură, cu idolii “en violon”.
Capitolul al Vll-lca - “Elemente ale vieţii materiale şi figurinele neolitice”
(pp.77-105), cuprinde referiri la statuetele cc au reprezentată încălţămintea,
îmbrăcămintea, pieptănătura, precum şi la piesele de mobilier din nco-eneoliticul
româncsc. în privinţa redărilor de încălţăminte presupunem că pc unele statuete
schematizate aparţinând culturii Cucutcni, astfel de accesorii erau specificate prin
pictură. în privinţa mobilierului este interesantă ipoteza lansată de autor referitoare la
descoperirile de măsuţe de la Dudcştii Vechi, judeţul Timiş şi Valea Lupului, judeţul
Iaşi, care au marginile înălţate, şi despre carc E.Comşa crede că ar fi vorba despre
paturi. Este subliniat faptul că “primele incidii cu privire la existenţa unor mobile
propriu-zise de lucru, apar în cursul perioadei timpurii a epocii neolitice, numărul lor
crcşte treptat şi se diversifică în ncoliticul mijlociu, mai ales în timpul neoliticului
târziu”.
în capitolul VIII - “Figurinele neolitice şi aspcctc ale vieţii spirituale”, sunt
analizate figurinele care ilustrează tatuajul, măştile, dansurile rituale, precum şi un
obicei mediteranian - statuete ce reprezintă “femei în picioare purtând câte un vas pe
cap”. Autorul face câteva consideraţii interesante privind aspectele vieţii spirituale ale
comunităţilor carc au modelat astfel de piese, aspecte legate în special de practicile
magico-rcligioase. Considerăm că şi aici ar fi trebuit discutate şi cele două sanctuare
descoperite la Buznea şi Ghclăieşti ca şi cel dc la Parţa, deoarece şi acestca ilustrează un
aspect interesant în privinţa utilizării statuetelor în practicile de cult.

în “Concluzii” (pp. 121-126), autorul face consideraţii asupra evoluţiei
numărului şi a evoluţiei stilisticii figurinelor, precum şi rolul lor în viaţa comunităţilor
neo-eneolitice (reflectarea unor elemente componente cu atribute magico-religioase,
alături dc un cult al fertilităţii), asupra pieselor dc îmbrăcăminte şi încălţăminte, asupra
tatuajului, asupra măştii (nu exclude că persoanele carc poartă mască “sunt considerate
de către participanţi că întruchipează divinitatea şi dobândesc unele puteri
supranaturale”); în privinţa figurinelor “en violon” din os, autorul reia ipoteza folosirii
lor ca piese pentru instrumente muzicale. în continuare, ccrcctătorul facc referiri la
piesele din aur şi aramă încercând să explice originea şi modul de răspândire a accstora.
Privitor la “hore” E.Comşa considcră că accstca ilustrează dansuri rituale, şi nu exclude
posibilitatea continuităţii acestui dans până astăzi. Capitolul sc închcic cu câteva
precizări referitoare la piesele dc mobilier din plastica nco-encolitică.
Urmează un rezumat în limba franccză (pp. 127-129), apoi “Ilustraţii” (pp-133223).
După cum am spus şi la început, lucrarea este un bun instrument de lucru, însă
are unele deficienţe pc carc le-am amintit la momentul respectiv. La acestea s-ar
adăuga, după părerea noastră uncie greşeli dc terminologic, ca şi faptul ca autorul sc
opreşte cu bibliografia la 1983, ceea ce arc repercusiuni asupra actualizării
descoperirilor şi a utilizării lor în interpretările plasticii neo-eneolitice. De asemenea, nu
sunt folosite lucrări referitoare la simbolistica şi valoarea semantică a accstor piese.
Cu toate accstca considcrăm că accstă lucrare este binevenită pentru studiul
figurinelor neolitice în general.
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Szekely Zsolt, Perioada timpurie şi începutul celei mijlocii a epocii
bronzului în sud-estul Transilvaniei, în colecţia Bibliotheca Tliracologica,
XXI, Bucureşti, 1997, 214 p, 95 pl.
i
BOGDAN NICULICĂ
Lucrarea cunoscutului cercetător Sz6 kely Zsolt, sc doreşte a fi, după cum se
afirmă în Cuvânt înainte, o “...încercare de sinteză a rezultatelor cercctărilor
arheologice, cu privire la perioada timpurie şi înccputul celei mijlocii a cpocii
bronzului, în sud-estul Transilvaniei”, aşadar, într-o sccvcnţă cronologică intercalată
între culturile Coţofcni şi Wietenbcrg.
Intensele cercetări sistematice întreprinse în ultima jumătate de secol, multe
efectuate de către autor şi tatăl său, Szdkely Zoltan, precum şi o bogată bibliografie, au
constituit baza documentară a accstei lucrări, apărută sub îngrijirea Institutului Român
de Thracologie.
Cadrul geografic analizat, se mărgineşte doar la teritoriul judeţului Covasna,
zonă mai puţin cunoscută prin descoperirile privind epoca bronzului în sud-estul
Transilvaniei, meritul lui Szekely Zsolt constând în cumularea, sistematizarea,
publicarca şi interpretarea tuturor informaţiilor obţinute de-a lungul anilor.
Lucrarea, una strict arheologică, redactată într-un stil sobru, concentrcază o
bogată documentare, analizată, discutată, şi, nu de puţine ori, completată cu noi şi
interesante date.
Cap.I (p. 11-22), are un caracter introductiv, familiarizându-ne cu cadrul
geografic şi condiţiile naturale, istoricul ccrcetărilor, precum şi cu noţiunea de bronz
timpuriu în sud-estul Transilvaniei.
Cap.ll (p. 23.52), sc referă Ia culturile cpocii bronzului timpuriu din zona
cercetată. După o sumară prezentare a vestigiilor dc tip Coţofcni, sunt discutate,
cronologic, culturile Zăbala şi Schneckenbcrg, dar şi recentele descoperiri de la Zoltan
(com. Ghidfalău), aparţinând orizontului cu decor striat şi textil, identificat dc Valeriu
Cavruc în 1996. Aceste materiale din etapa mai puţin cunoscută a bronzului timpuriu
final sunt considerate dc cătrc autor “...o pătrundere vestică a unei culturi dc tip Iernut,
Gornea-Vodneac şi ultima etapă dc dezvoltare a bronzului timpuriu din această zonă
geografică”. Stratigrafie, orizontul dc tip Zoltan, este suprapus de descoperiri
Ciomortan-Monteoru I C3, reprezentând prima etapă a bronzului mijlociu sud-est
transilvănean. Se presupune de asemenea şi un sincronism Iernut-Zoltan final/începutul
culturii Ciomortan (p. 52).
Cap.lll (p. 53-60), sintetizează descoperirile din prima etapă a bronzului
mijlociu, respectiv descoperirile aparţinând culturii Ciomortan, în legătură cu care sunt
menţionate trăsături specifice unei etape timpurii a culturii Monteoru, dar şi unele
tradiţii Coţofeni, Zăbala, Glina, şi Schncckenberg. Materialul ccramic dc la Ciomortan,
se intercalează între descoperirile din ultima etapă de dezvoltare a bronzului timpuriu,
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reprezentată dc vestigiile identificate la Zoltan, de tip lemut-Gornea-Vodneac şi cultura
Wietenberg, cultura Ciomortan fiind considerată sincronă cu etapa Monteoru I C3.
Cap.IV (p. 61-68), surprinde metalurgia cuprului în arealul geografic discutat,
principalele tipuri de obiecte şi cronologia lor, demn de reţinut fiind faptul că
majoritatea acestora aparţin orizontului cultural Schneckcnbcrg.
Ccip.V (p. 69-72), se constituie într-o succintă sinteză privind cronologia
bronzului timpuriu , încheindu-sc cu unele consideraţii referitoare la viaţa economicosocială a comunităţilor umane din această perioadă.
Urmează anexe (p. 73-85), care includ catalogul descoperirilor şi un util tabel
cu date rezultate în urma analizelor metalografice efectuate pe un lot de piese de cupru
din colecţiile Muzeului Sf. Gheorghe, lista abrevierilor (p. 87-88) şi bibliografia (p. 89104).
Volumul sc închcie cu un rezumat în limba engleză (p. 105-108) şi un altul în
limba maghiară (p. 109-112), explicaţiile figurilor în ambele limbi (p. 113-120).
Prezenta lucrare constituie, aşadar, un prim pas către conturarea unei imagini
mai consistente şi obiective asupra epocii bronzuli pc teritoriul României în general, şi
în spaţiul intracarpatic în special.
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Adrian Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări
şi necropole, în voi. Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, IX, (Bibliothcca
Thracologica, I), Călăraşi, 1991, 414 p., 210 figuri.
BOGDAN NICULICĂ
Prezentul volum, aparţinând regretatului cercetător A.C.Florescu, binecunoscut
prin valoroasele sale studii dcdicate epocii bronzului, a apărut cu prilejul organizării
colocviului internaţional Cercetări arheologice privind popula/iile bronzului târziu.
Complexul cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni, desfăşurat între 15-19 octombrie
1991, sub îngrijirea Marilenei Florescu.
Lucrarca este structurată astfel: prefaţă (p. 9-11), semnată de M.PetrcscuDâmboviţa, introducere (p. 13-20), lista abrevierilor (p. 21-22), co/p«s-ul lucrării (p.
23-160), note (p. 161-170), figuri (p. 171-381), indice toponomastic (p. 405-414).
în scurtele pasaje dc text ale volumului (prefaţă, introducere şi rezumat), sunt
comprimate obicctivcle carc au sta la baza alcătuirii sale. Sunt discutate, sumar,
trăsăturile şi problematica culturii Noua, prezentarea principalelor situri şi unele
consideraţii asupra aşezărilor şi necropolelor Noua, întregind imaginea asupra epocii
bronzului târziu de pe teritoriul României, în contcxtul mai larg, central şi est-european.
Corpus-ul cuprinde informaţiile deţinute de autor până la nivelul anului 1971,
şi a fost organizat în trei subcapitole: între punctele 1-612, obiectivele Noua din
Moldova, Transilvania şi nord-estul Câmpiei Munteniei: între punctele 613-646,
descoperirile Noua-Coslogeni din estul Câmpiei Munteniei şi din Dobrogca, iar între
647-656, materialele de tip Srubno-Hvalinsk.
Materialul ilustrativ a fost grupat pc aşezări (fig. 1-164) şi necropole (fig. 165209), fig. 210 sintetizând descoperirile de pe teritoriul României enumerate în corpus.
Deşi nu toate aspectele culturii Noua nu au fost tratate în mod egal, iar nivelul
informaţiei se opreşte la nivelul anului 1971, impunându-se, desigur, reluarea şi
reactualizarea temei, considerăm că volumul de faţă constituie un prim pas important,
către o abordare cu adevărat monografică, în care să fie aprofundate, mai pe larg,
diversele aspecte şi probleme legate de accst complex cultural.
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VA LEN TIN VASILIEV, F o rtific a tio n s dc refu g c ct etab lissem en ts fo rtifies
du p re m ie r âg e d u fe r en T ra n sy lv a n ie , Bucureşti, 1995, 159 p, 8 planşe şi 67
figuri incluse în text.
BOGDAN NICULICĂ

u

Atent şi stăruitor cercetător al vestigiilor cpocii fierului din spaţiul
intracarpatic, Valentin Vasilicv prezintă, în volumul de faţă, apărut sub egida
prestigioasei colecţii Biblioiheca Thracologica, rezultatele ccrcctărilor arheologice
sistcmaticc cfcctuatc în cinci fortificaţii de refugiu şi aşezări fortificate transilvănene.
Lucrarca dc faţă este redactată în limba franceză, uşurând, astfel, accesul
cititorului străin la materialele arheologice inedite discutate aici.
După un scurt şi concis Cuvânt înainte, al autorului (p.7) şi o listă de abrevieri
(p. 9-10), sunt analizate cele cinci obiective aparţinând cpocii fierului, conform unui
algoritm ştiinţific bine structurat: cadrul geografie, istoricul ccrcctărilor, sistemul de
fortificaţie, locuinţele, inventarul arheologic, încadrarea arheologică şi caracterul
fortificaţiei.
Volumul este structurat după cum urmează: cap.I (p.l 1-31), dedicat fortificaţiei
de refugiu de la Dej (judeţul Cluj), cap.II (p. 33-60) urmăreşte în detaliu rczultacle
obţinute într-o altă aşezare dc reugiu, de la Subcetate (comuna Sântămăria Orlca, judeţul
Hunedoara), iar următoarele trei capitole sunt rezervate aşezărilor fortificate dc la Bozna
(comuna Agrij, judeţul Sălaj), (p. 61-88), Ciceu-Corabia (judeţul Bistriţa-Năsăud), (p.
89-123) şi celei de la Şona (judeţul Alba), (p. 125-145). Fiecare capitol conţine notele
aferente, planşe şi figuri.
Lucrarea se încheie cu un capitol de concluzii (p. 147-157), în care sunt trecute
în revistă principalele trăsături şi probleme ale primei epoci a fierului transilvănean,
consideraţii pc marginea tipului dc fortificaţii şi a datării accstora. Se fac, deasemeni,
trimiteri şi la zonele extracarpatice.
După cum am fost deja obişnuiţi dc responsabilii colccţiei, condiţiile grafice şi
calitatea planşelor sunt la înălţime.
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DAN GH.TEODOR, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IVXI d.Hr., B.A.I. VIII, Iaşi, Editura Helios, 1996, 197 p. cu 47 fig.

CONSTANTIN-EMIL URSU
Al VIII-lea volum apărut în Biblioteca Archaealogica lassiensis se referă Ia
“cercetarea stadiului social şi economic al comunităţilor săteşti daco-romane şi vechi
româneşti în perioada cuprinsă între retragerea romană şi începutul celui de-al doilea
mileniu d.Hr”. Sunt astfel discutate diferitele meşteşuguri practicatc dc populaţia din
accst spaţiu, materiile prime folosite, precum şi implicaţiile socio-economice şi chiar
politice pe care le-au avut aceste ocupaţii. Autorul reuşeşte “să înfăţişeze într-o primă
sinteză ansamblul accstor ocupaţii, indispensabil legate de sedentarismul cclora care leau practicat, încercând a scoate în evidenţă, nu numai diversitatea lor tipologică, ci şi
multitudinea metodelor dc produccre folosite, ca şi experienţa deosebită acumulată în
timp, tradiţiile, influenţele şi inovaţiile” .
După “Introducere” (p.5-9), Dan Gh.Tcodor analizează în primul capitol “Exploatarea şi prelucrarea mineralelor” (p. 10-42) - câteva aspecte privind reducerea
minereurilor, confecţionarea uneltelor, obiectelor dc podoabă, vestimentare şi de cult.
Astfel, referitor la reducerea mineralelor, autorul vorbeşte despre modalităţile de
reducere a fierului în cuptoare, în oale dc lut sau în aşa-numitele “guri de lup", precum
şi despre exploatarea aurului, argintului şi sării. Interesantă este abordarea folosirii
mincralizaţiilor dc oxizi de fier sub formă dc lentile aluvionare sau sedimentare
plioccne, cercetătorul ieşean concluzionând că “o atare activitate de extragere, reducere
şi prelucrare a metalelor sau a sării a fost în mod cert o preocupare numai autohtonă”. în
privinţa depozitelor, autorul arată că accstca au aparţinut unui singur personaj şi nu unei
colectivităţi, dcoarece, aceasta din urmă, ar fi avut mai multe posibilităţi de recuperare.
Referitor la confccţionarca uneltelor, podoabelor, pieselor vestimentare şi dc
cult, sunt trecute în revistă atelierele descoperite până în prezent, tehnicile de prelucrare
şi piesele finite, toate acestea dovedind continuitatea populaţiei autohtone.
în capitolul al II-lea - “Meşteşugurile casnice” (p.43-74) - sunt analizate
prelucrarea osului, cornului, picilor, lânei, fibrelor vegetale, lutului, lemnului şi pietrei.
Autorul ia în discuţiile materiile prime folosite, tehnicile dc prelucrare, obiectele finite,
atelierele şi decoperirile de piese confecţionate din aceste materiale. în unele cazuri,
când piesele finite lipsesc datorită perisabilităţii lor, meşteşugurile sunt documentate
prin unelte, sisteme de construcţie sau alte obiecte care erau combinate cu cele care nu
s-au păstrat (exemplu pentru lână, fibre naturale sau lemn).
în capitolul al IlI-lea, intitulat “Activitatea în domeniul construcţiilor” (p.7597), autorul analizează tipurile de locuinţe şi materia primă folosită pentru construirea
lor, tipurile de cuptoare şi evoluţia acestora în perioada de timp luată în discuţie, precum
şi sistemele dc fortificaţie şi tehnicile de realizare ale acestora. în concluzie, autorul
spune că fortificarea aşezărilor s-a datorat, pc de o parte, transformărilor sociale şi
economice, ilustrate prin “formarea treptată a unei pături mai înstărite, din rândul cărora
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sc vor ridica conducătorii accstora, juzii şi cnczii”, iar pe de alta, din cauza
“ameninţărilor ivite ca urmare a noilor mişcări de populaţie migratoare dinspre zonele
Europei răsăritene (unguri, pecenegi, uzi etc.)”.
Capitolul al IV-lea - “Consideraţii generale” - cuprinde concluzii formulate - în
parte - în celelalte capitole. Autorul încearcă - şi reuşeşte - să arate, pc baza elementelor
culturii materiale, vechimea şi sedentarismul comunităţilor vechi româneşti. în acest
sens, este reluată analiza evolutivă a diferitelor meşteşuguri, tipuri dc locuinţe, sisteme
de fortificaţie, materii prime şi piese descopcritc până în prezent.
Urmează 47 de figuri (p.l 15-161), “Lista fgurilor" (p .l62-165), un rezumat în
limba franceză (p. 166-188), un “Indice” (p. 189-196) şi “Cuprinsul” (p.197).
în concluzie, putem afirma că lucrarea cercetătorului ieşean este binevenită,
ilustrând diversitatea ocupaţiilor populaţiei daco-romane şi vechi româneşti din primul
mileniu d.Chr., mai ales că toate problemele supuse analizei sunt privite în evoluţia lor
cronologică. Ea sc constituie într-o sinteză a descoperirilor arheologice de până acum,
autorul considerând - pe bună dreptate - că publicarea cercetărilor arheologice efectuate
până în prezent, va facilita “clarificarea unor numeroase şi importante aspecte mai puţin
sau deloc elucidate din istoria atât dc complexă a primului mileniu d.Hr.”.
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ION M ITREA , A şezarea d in secolcle V I-IX d e la Iz v o are le -B ah n a,
R e alităţi arh eo lo g ice şi concluzii, Editura Nona, Piatra Neam ţ, 1998,
115 pp.+ 56 planşe şi un plan general al săpăturilor arheologice

MUGUR ANDRONIC
Rcccnt, Complexul muzeal judeţean Neamţ şi-a făcut o datorie dc onoare în a
plubica o nouă lucrare dc referinţă în cadrul seriei Biblioteca M EM ORIAE
ANTIQUITATIS, cca de-a patra apariţie fiind de data accasta dcdicată ccrcctărilor
arheologice de la Izvoare-Bahna, staţiune carc intră astfel în seria importantelor aşezări
din epoca de formare a poporului român, care s-au bucurat dc săpături de marc
amploare.
încă dc la înccput, trebuie subliniat că autorul, cunoscut arheolog al “mileniului
întunecat”, Dr. Ioan Mitrea, are meritul de a fi înccrcat şi reuşit să fructifice
istoriografie, cât mai mult posibil, întregul rezultat al săpăturilor sistematice dc la
Izvoare, derulate cu tcnacitate şi pasiune profesională între anii 1971-1984.
Lucrarea este structurată în cinci capitole, carc tratează cadrul natural al
aşezării, prezenţa şi evoluţia habitatului uman în microzona sitului ccrcctat, metoda dc
săpătură şi stratigrafia aşezării, conţinutul dcscriptiv al dcscopcririlor dc complcx şi dc
inventar mobil (pc cclc două niveluri dc locuire, scc.VI-VII şi respectiv V1II-IX), iar în
final şi semnificaţiile accstor descoperiri, cu privire la evoluţia aşezării, ocupaţiile
oamenilor săi, diverse aspcctc ale vieţii social-politicc şi spirituale.
în primul rând considerăm că valoarea cca mai marc a cărţii o reprezintă
bogatul material informativ (prezentat sistcmatic şi complct) referitor la descoperirile
care s-au tăcut aici. Aşezarea a fost cercctată în cca mai mare parte a sa, fiind
descopcritc 32 de locuinţe şi mai multe anexe gospodăreşti dintre carc nouă locuinţe
aparţin primei etape de locuire, între cclc două niveluri neexistând o reală cenzură de
habitat.
Inventarul arheologic descoperit, inclusiv o cantitate remarcabilă de ceramică,
este prezentat sistematic şi analitic, folosinduse în acest scop şi o bogată bibliografic de
referinţă. în privinţa culturii materiale din staţiune sc înccarcă mereu o analiză a tot ce
este evolutiv, între cele două etape de locuire.
Informaţii şi opinii notabile sunt cuprinse în subcapitolul "Structuri
demografice, social-politice şi elemente dc viaţă spirituală”, mai ales în privinţa
estimărilor dcmograficc, acolo unde autorul deţine deja preocupări materializate prin
tipărire, astfel încât, situl poate dobândi pentru perioada sa statut dc “etalon”, ca şi altele
- prea puţine deocamdată - aşezări unde săpăturile au fost dc amploare deosebită.
în sfârşit, trebuie subliniată insistent valoarea remarcabilă a lucrării pentru
cunoaşterea mai bună a civilizaţiei romanicc şi vechi româneşti dc la răsărit de Carpaţi,
într-o perioadă dc importanţă excepţională a istoriei noastre naţionale.
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încheind aici, fără a nc referi la unele aspcctc minore discutabile (dc exemplu
asupra sistemelor de construcţie a locuinţelor), recomandăm călduros specialiştilor
accastă lucrare, devenită prin tipărire - fără îndoială - o valoroasă monografie de
referinţă pentru perioada formării poporului român, în întregul spaţiu geografie carpatodanubiano-pontic.

M ARIAN A ŞLAPAC, C e ta te a A lbă. S tu d iu d e a rh ite c tu ră
m ed iev ală m ilita ră , Editura Arc, Chişinău, 1998, 209 p.
PA RA SCH IV A -V ICTO RIA B A TA R IU C
Editura Arc din Chişinău a publicat, sub semnătura dr.arhitect Mariana Şlapac
monografia unui important monument legat de istoria medievală a Moldovei, dar şi a
întregului bazin al Mării Negre: Cetatea Albă.
O scurtă introducere unde sunt enumeraţi specialiştii care, dc-a lungul timpului
au fost prcocupaţi dc Cetatea Albă, prezintă problemele pe care distinsa autoare
înccarcă să Ic rezolve.
Capitolul I: Cetatea Albă în lumina izvoarelor este structurat în mai multe
subcapitole, faţete ale prezentării istoriei acestui venerabil monument: Cetatea Albă Cetatea Neagră sau toponimia confuză; Prezentarea istorică; Prezentarea arheologică;
Cetatea Albă in viziunea călătorilor străini; Cetatea Albă în lumina surselor
iconofragicc, Atribuirea şi datarea fortăreţei', Contextul urbanistic.
Capitolul II: Caracteristici arhitectonice, tipologice şi constructive ale
fortificaţiei de piatră, îşi propune prezentarea următoarelor subcapitole: Analiza
arhitecturală a elementelor componente; Tipologia cetăţii; Conceptul spaţial şi
procedeele compoziţionale; Plastica arhitecturală şi decorativă; Materiale şi tehnici de
construcţie; Meşterii de lucrări; Inscripţii şi reprezentări oficiale; Semne lapidare şi
apotropaice.
încheierea, dc asemenea succintă, prezintă concluziile autoarei legate de istoria
dar şi dc arhitectura unuia dintre cclc mai reprezentative monumente medievale din
Moldova.
Lucrarea este completată pc anexe:
Parametrii principali ai fortificaţiei de piatră dc la Cetatea Albă;
Cronologia Cetăţii Albe;
Materiale grafice referitoare la Cetatea Albă păstrate în diferite colecţii;
Glosar al termenilor dc arhitectură militară utilizaţi în lucrare, dar şi lista
abrevierilor, precum şi de rezumate în limbile engleză şi rusă.
Textul este însoţit dc un valoros şi diversificat material ilustrativ: desene dc
epocă, fotografii vcchi dar şi actuale, planuri şi rclcvee, toate contribuind la mai buna
cunoaşterc a istorici şi a problemelor legate de arhitectura Cetăţii Albe.
Scrisă într-o frumoasă limbă română, lucrarea doamnei Mariana Şlapac este o
reuşită, care se adresează unui public larg, interesat de actul de cultură, dar în acelaşi
timp este un util instrument dc lucru pe masa specialiştilor.
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Emil Ioan Emandi
(1948-1996)
STELA CHEPTEA
La 2 decembrie 1996 a dispărut din viaţă, fulegerător şi mult prea devreme,
colegul şi prietenul nostru Emil Ioan Emandi. întreaga obşte a istoricilor şi arheologilor
medievişti a fost surprinsă de această tragică întâmplare care l-a răpit tocmai în
momentul când atinsese deplina maturitate ştiinţifică, când activitatea lui tindea spre
domenii mai puţin cercetate ale istoriei şi geografici.
Emil Ioan Emandi s-a născut în 1948, în Rădăuţi, unde a absolvit studiile
liceale, apoi a urmat cursurile Facultăţii de istorie din Iaşi şi cel de Geografie din
Bucureşti. A funcţionat vreme de mai mulţi ani, ca muzeograf şi ca director-adjunct al
Muzeului Naţional al Bucovinei din Suceava, desfăşurând o susţinută activitate în slujba
instituţiei, îmbogăţind colecţiile muzeului, atât prin descoperirile din săpăturile proprii
sau cele efectuate în colaborare, din zonele oraşelor Suceava şi Şiret, cât şi prin achiziţii
şi atragerea de donaţii deosebit de valoroase. La acestea sc adaugă activitatea susţinută
pentru editarea “Anuarului” Muzeului din Suceava, la care a colaborat cu studii
valoroase, privind istoria medievală a Moldovei. Reţine atenţia faptul că Emil Ioan
Emandi rămâne istoricul Muzeului dc Istorie din Suceava (Bucurcşti, 1985), iar, în
1988, cel care, în colaborare, a tipărit Cetatea de Scaun şi Curtea Domnească din
Suceava. Tot în aceaşi perioadă a fost clcborată, în colaborare, monografia Habitatul
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medieval rural din Valea Moldovei şi din Bazinul Şomuzului Mare. Secolele Xl-XVll
(Bucurcşti, 1982), lucrare pentru care a fost distins cu premiul Academiei Române.
în anul 1990, Emil Ioan Emandi s-a transferat la Filiala Iaşi a Academiei
Române, lucrând iniţial la institutul dc Arheologic, iar apoi la Centrul de Istorie şi
Civilizaţie Europeană. A fost, incontestabil, perioada cea mai rodnică şi plină de
satisfacţii şi recunoaşteri, din activitatea sa ştiinţifică. S-a marcat aceasta prin apariţia
mai multor volume prestigioase, de proclamarea sa ca doctor în geografie al
Universităţii din Bucurcşti, dc promovarea sa pe post de cercetător ştiinţific principal şi
de obţiunerca postului de profesor al Universităţii „Valahica” din Târgovişte. în această
perioadă a publicat, în colaborare, amplul volum intitulat Să nu dărâmi dacă nu ştii să
construieşti (Iaşi, 1991), cu contribuţii de morfologie urbană, privind istoria Sucevei de
la 1388 la 1988. A urmat teza dc doctorat, publicată la sfârşitul anului 1996, într-un
masiv şi elegant volum Habitatul urban şi cultura spaţiului. Studii de geografie
istorică. Suceava în secolele XIV-XX (Iaşi, 1996). în ultimii ani, beneficiind dc dubla sa
specializare, s-a dedicat studiului fenomenului geopolitic, coordonând şi lansând
lucrarea Geopolitica, apariţia volumului I (volumul II se află sub tipar) constituind un
veritabil eveniment editorial. A îmbinat cu succes activitatea ştiinţifică cu aceea de
editor, fondând şi conducând Editura “Glasul Bucovinei”, sub egida căreia a tipărit,
între 1991 şi 1996, peste 30 de volume.
Emil Ioan Emandi ne-a lăsat nu numai o operă. Deosebit de valoroasă ne este amintirea
omului, aşa cum a fost.
Sit tibi terra levis !

Studii şi articole
1. Noi puncte arheologice pe harta judeţului Suceava, în SCIVA, 27, nr.l, 1976,
p.97-101 (în colab. cu M.D.Matei)
2. Descoperiri arheologice din secolele IV-V e.n. în bazinul superior al
Şomuzului Mare, în SCIVA, 27, nr.3, 1976, p. 379-392
3. O casă de orăşean din secolul al XV-lea de la Suceava, în SCIVA, 28, nr. 4,
1977, p.553-576 (în colab. cu M. D. Matei)
4. Observaţii asupra stratigrafiei Curţii Domneşti de la Suceava, în Suceava, IV,
1977, p. 105-118 (în colab. Cu M.D. Matei)
5. Observaţii de geografie istorică privind ocolul oraşului Suceava, în Suceava,
IV, 1977, p. 119-130
6 . Consideraţii geografice privind dinamica aşezărilor dispărute din nordul
Moldovei în evul mediu (sec. XIV-XV IU), în Hierasus, 1978, p. 265-288
7. Participarea lui Ştejan Răzvan la luptele din anul 1595, purtate de Mihai
Viteazul contra turcilor, în Muzeul Naţional, IV, 1978, p. 113-117
8 . Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Liteni - 1976 (comuna
Moara, jud. Suceava), în Suceava, V, 1978, p. 225-235 (în colab. cu M.D.
Matei)
9. Cercetările arheologice de la Dragoieşti (Suceava), în Suceava, V, 1978,
p .l97-203 (în colab. cu A. Bătrâna)
10. Unele aspecte ale relaţiilor comerciale dintre Bistriţa şi ţinutul Sucevei în evul
mediu, în Suceava, V, 1978, p. 253-267
11. Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc (LiteniMoara), în Suceava, V, 1978, p. 553- 559
12. Elemente tehnice şi metodologice necesare întocmirii fişei de topografie
arheologică, în Peuce, VII, 1979, p. 108-114
13. Depozitul de unelte descoperit la Zahareşti (jud. Suceava), în SCIVA, 30, nr. 2,
1979, p. 261-269
14. Consideraţii istorico-geografice asupra aşezărilor medievale din depresiunea
piemontană Rădăuţi (sec. XIV-XVI II), în SCIV, 30, nr. 3, 1979, p. 377-392
15. Aspecte ale economiei agricole medievale în aşezările din Podişul Sucevei
(sec. X1V-XVI), în Suceava, VI-VII, 1979-1980, p.77-114
16. Unele aspecte privind prelucrarea datelor paleodemograjice şi reprezentarea
lor în muzee, în Suceava, VI-VII, 1979-1980, p. 583-626
17. Cultura plantelor în nordul Moldovei (sec. IX-XV) în lumina cercetărilor
paleobotanice, în Hierasus, 1979, p. 51-84
18. Necropola feudal-timpurie de la Vornicenii Mari (jud. Suceava), în SCIVA, 31,
nr.4, 1980, p.585-597 (în colab. cu M.D.Matei)
19. Cercetările din bazinul superior al Şomuzului Mare. săpăturile arheologice de
la Vornicerii Mari (Tulova), în Materiale, Tulcea, 1980, p. 449-557 (în colab.
cu M.D. Matei)
20. Cercetări istorico-geografice privind transformarea şi modificarea peisajului
din zona depresionară Liteni (sec. XVI-XVII), în ActaMM, II, 1980, p. 177-196
21. Unele consideraţii cu privire la cercetările din nordul Moldovei pentru
perioada feudalismului timpuriu şi semnificaţia lor istorică, în RM.MM., 1981,
nr.l, p. 65-83

STELA CHEPTEA
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE
Volume
1. Habitatul medieval rural din Valea Moldovei şi bazinul Şomuzului Mare
(secolele Xl-XVll). I-II. Bucurcşti, 1982 (în colab. cu M. D. Matei)
2. Muzeul de istorie Suceava. Bucurcşti, 1985, 272pl. (varianta în 1. franceză în
1986)
3. Aspecte ale civilizaţiei româneşti în secolele XllI-XVll. Suceava, 1986,
175p+47 pl (redactor coordonator şi coautor)
4. Cetatea de Scaun şi Curtea Domnească din Suceava (monografie). Bucureşti,
1988, 226-75 pl. (în colab. cu M.D.Matei)
5. Suceava - ghidul de oraş. Bucureşti, 1988, I75p+62pl (în colab. cu V. Cucu,
M. Şt. Ceauşu)
6 . Să nu dărâmi, dacă nu ştii să construieşti (Contribuţii de morfologie urbană la
cunoaşterea istoriei oraşului Suceava). Iaşi, 1991, 340p. +3 h (în colab. Cu
M.Şt. Ceauşu)
7. Geopolitica. I. Iaşi, 1994, 572 p+34 pl. (în colab. cu V. Cucu şi Gh. Buzatu)
8 . Habitatul urban şi cultura spaţiului. Iaşi, 1997, 574p.
9. Geopolitica. II. Iaşi, 1997, 5l5p.+52pl. (în colab. cu V. Cucu şi Gh. Buzatu)
(sub tipar)
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22. Economia agricolă medievală din zona Podişului Sucevei în secolele XIV-XVI,
în Terra Nostra, IV, 1981, p. 133-149
23. Cercetări privind uneltele de tăiat de p e teritoriul României în perioada
secoleleor IX-XVII, în Studii şi comunicări de istorie şi civilizaţie. Sibiu. II,
1981, p.19-65
24. Valori numismatice în colecţii sucevene, în RM.MM., 1981,nr.4, p.74-79
25. Topoare de fier - lip bardă, cu tub de înmănuşare, din Europa Centrală, în
perioada evului mediu dezvoltat, în Memoria Antiquitatis, VI-VIII, 1981,
p.l 63-194
26. Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei între secolele al Xlea şi prima jumătate a secolului al XlV-lea, în Muzeul National, V, 1981,
p.147-158
27. Geografia istorică a nordului Moldovei în lumina izvoarelor cartografice
(secolul al XVllI-lea), în RMA.MM., 1981, nr. 10, p. 61-76 (în colab. cu V.
Cucu)
28. Contributions historiques aux techniques et aux technologies d'usinage pour
les pitces de fe r (les IX-XVII sidcles), în voi. Proceedings. A. Scientific
Section. Bucharcst, 1981, p. 48-55 (în colab. cu N. Băncscu)
29. Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei (din secolul IXpână
în prima jumătate a secolului XIV), în lumina cercetărilor istorice,
arheologice, paleobotanice şi antropogeografice, în Suceava, VIII, 1981, p.
199-242
30. Cercetări arheologice privind locuirea rurală în evul mediu din bazinul
superior al Şomuzului Mare, în Suceava, IX, 1982, p.71-243 (în colab. cu M.
D. Matei şi O. Monoranu)
31. Date noi şi sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, în Hierasus, V, 1983, p. 163-204
32. Contributions historiques a ia techniques et aux technologies des pieces de fe r
du Moyen Âge dâcouvertes dans la zone septembrionale de la Moldavie, în
Dacia, XXVII, 1983, p. 145-175
33. Contribuţii de geografie istorică la cunoaşterea fenomenului demografic din
nord-vestul Moldovei la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în Suceava, X, 1983,
p. 471-531
34. Date noi privind evolufia ansamblului urban Suceava (secolele XIV-XX), în
Arhitectura, nr. 5, 1984, p. 25-32 (în colab. cu E. Latiş, Şt. Ccauşu, C.
Rabin iuc)
35. O ctitorie din secolul al XlV-lea a vornicului Oană de la Tulova, în SCIVA, 32,
nr. 1, 1985, p. 3-14 (în colab. cu M. D. Matei)
36. L'archâologie ă l'appui de l'investigation dâmographique: mâthodes et
techniques, în Dacia, XXIX, 1985, p. 99-113
37. Metode şi tehnici de investigare a mărimii populaţiei şi a aşezărilor pe baza
datelor arheologice, în Suceava, XI-XII, 1984-1985, p. 115-122
38. Câteva aspecte de geografie istorică privind repartiţia resurselor agro-silvice
în Bucovina (secolul XVIII), în Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p. 225-245
39. Aspecte de evolufie economico-socială şi urbană a oraşului Suceava în anii
1774-1786, în AHA Iaşi, XXV/1, 1988, p. 76-96 (în colab. cu Şt. Ceauşu)
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40. Contribuţii la cunoaşterea demografiei oraşului Suceava în evul mediu şi
epoca modernă, în Rdel, nr. 12, 1988, p. 1230-1232
41. Contribufii la cunoaşterea evolufiei urbanistice a oraşului Suceava în secolele
XIV-XV, în RM.MM., nr. 1,1988, p. 76-107
42. Contribuţii de morfologie urbană la cunoaşterea urbanisticii oraşului Suceava
(sec. X1V-XVIII), în Suceava, XV, 1988, p.l 1-215
43. Via[a de curte în vremea lui Ştefan cel Mare, la Suceava, în Academica, II,
aug. 1992, p. 16-18
44. Aspecte din evoluţia economico-socială şi urbană a oraşului Suceava.
Perioada 1786-1815 (II), în AHA Iaşi, XXIX, 1992, p.l 19-135 (în colab.)
45. Premisele dezvoltării agriculturii moderne în Bucovina 1775-1918: contribufii
privind producţia animalieră (I), în Revista Bistriţei, VII, 1993, p.l 15-141
46. Imaginea capitalei Moldovei în izvoarele călătorilor străini, în Europa XXI, III, 1993, p.77-89
47. Ion 1. N istor- bibliografie, în Europa XXI, I-II, 1993, p.l 15-166
48. Contribufii de geografie istorică cu privire specială la "Ocolul Câmpulung
Moldovenesc", în Terra, 3-4, 1993, p.62-76
49. Bucovina şi spafiul demografic românesc. Studiul geopolitic şi statistic, în
Hierasus, IX, 1994, p.397-457
50. Urbanism şi demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX), în Hierasus,
IX, 1994, p.313-363
51. Civilizafie medievală urbană. Un depozit de marfă din secolul al XV-lea
descoperit la Suceava, în Hierasus, IX, 1994,p.235-295
52. Noul spafiu statal-teritorial al Europei la începuturile evului mediu: posibile
semnificafii geopolitice, în Geopolitica, !, 1994, p.505-541
53. A avut mitropolitul Iosif un palat în Suceava, în secolul al XlV-lea, în RMI, nr.
1-2, 1994, p .l02-109 (în colab.)
54. Imaginea Bucovinei şi a spafiului său geografic reflectată în jurnalele de
călătorie ale "despofilor luminafi" din Imperiul habsburgic, în Europa XXI,
III-IV, 1994-1995, p.194-218
55 . Fazele de urbanizare şi evolufia spafială a oraşului Rădăuţi (sec. XV-XX), în
Terra, XXVI-XXVII, 1994-1995, p.13-22 (în colab. cu Cucu)
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cci cu care a lucrat, şefi, colegi, subalterni au apreciat-o pentru omenia sa, pentru
vitalitatea şi spiritul său. A fost un Om. A plccat mult prea repede dintre noi şi toţi îi
simţim lipsa.
Odihneştc-tc în pacc, Olguţa !
PARASCHI VA-VICTORI A BATARIUC
LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE
Aspecte ale reformei agrare din 1921 în judelui Câmpulung, în Suceava, XIIIX iv , 1906-4987, pp.233-242;
Societatea Doamnelor Române din Bucovina, în Suceava, XVII-XIX, 19901992, pp. 172-178;
Considera/ii asupra situaţiei demografice în Bucovina în limpid stăpânirii
habsburgice (1775-1918), în Suceava, XX , 1993,pp. 149-159;
Dimitrie Onciul, colaborator al revistei “Convorbiri literare” în
corespondentă cu Iacob C. Negnizzi, în Suceava, XX, 1993, pp.349-353;
Generalul Iacob Zadik, personalitate marcantă a luptei pentru reîntregirea
neamului românesc, în Suceava, XXI, 1994, pp.491-501;
Documente inedite din arhiva personală a istoricului Ioan Nistor, în Suceava,
XXII-XXIII,1995-1996, p.434-452.

OLGA ŞTEFANOVICI
(1952-1998)

La 13 august 1998 s-a stins din viaţă, după o scurtă dar atrocc suferinţă colega
noastră Olga Ştefanovici.
Olga Ştefanovici (Pancratov) s-a născut la 27 iunie 1952 la Galaţi, într-o
familie de oameni oneşti, care, prin cducaţia pe care i-au dat-o, i-au insuflat dragostea
pentru muncă, pentru valorile general-umane. Şcoala generală şi liceul le-a absolvit în
oraşul natal, iar între 1971-1975 a urmat cursurile Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Istorie, unde a lăsat o plăcută amintire profesorilor şi colegilor. După
patru ani de activitate la catedră, în învăţământul gimnazial, Olga Ştefanovici este
angajată la 15 aprilie 1979 la Muzeul Judeţean Suceava, care tocmai în acea perioadă îşi
reorganiza expoziţia secţiei de istoric. Olga Ştafanovici s-a încadrat rapid în noul
colectiv, participând alături dc eolegii ci la realizarea segmentelor privind istoria
modernă şi contemporană a noii expoziţii. în cadrul secţici de istorie Olga Ştefanovici a
avut preocupări legate de istoria Bucovinci, dar şi de istoria contemporană a României,
în cei 19 ani cât a lucrat în cadrul Muzeului Naţional al Bucovinei colega noastră şi-a
adus o valoroasă contribuţie la activitatea instituţiei, s-a implicat în mai toate acţiunile
organizate dc Muzeu. Din anul 1994 Olga Ştefanovici a condus, în calitate de şef de
secţie, nou înfiinţatul departament al relaţiilor cu publicul, iar din 1997 şi până când o
boală nemiloasă i-a secerat viaţa a ocupat funcţia de şef al secţiei de istorie. Din anul
1995 a devenit doctorand al domnului profesor Gheorghe Buzatu, cu o temă legată de
istoria contemporană a României: Reforma agrară din 1921 în judelui Rădăuţi, până în
ultimele zile lucrând Ia finalizarea tezei. Apreciată şi iubită de colegi, Olga Ştefanovici
a fost ani în şir liderul sindical al organizaţiei de la Muzeul Naţional al Bucovinei. Toţi
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A B REV IER I (ABREVIATIONS)

AARM SI
AAR
ActaM N
AII AI
AG
ArliM old (AM )

Apulum
Banatica
BAR
BMC
BSRG

Carpica
CA
CDM
CC
Ducin

DIR
DRH

Dolgo/.tftok

File de Istoric
(Icmmniu

lllr r n iu i

Ilfov l Jtlr «Ir lll o r i o

- Analele Academ iei Rom âne - M em oriile Secţiunii
istoricc, Bucurcşti
- A nalele Academ iei Rom âne, Bucureşti
- Acta M usei Napocensis, C luj-N apoca
- A nuarul Institutului de Istorie şi A rheologie “A. D.
X enopol”, Iaşi
- A rchaeologia Geographica, H amburg
- A rheologia M oldovei, Bucureşti-Iaşi
- Apulum . Acta M usei A pulensis, Alba-Iulia
- Banatica, Reşiţa
- British Archaeological Reports, Oxford
- H. M attingly, Coins o f the Roman Em pire in the British
M useuni, I-V, Londra
- Buletinul Societăţii Rom âne de G eografie, B ucureşti
- Carpica. M uzeul de Istorie “ Iulia A ntonescu” , Bacău
- Cercetări A rheologice, M uzeul Naţional de Istorie,
Bucureşti
- Catalogul docum entelor m oldoveneşti din arhiva istorică
centrală a statului, Bucureşti
- Cadru Cosm inului, C em ăuţi-Suceava
- Dacia. Recherches et ddcouvertes archdologique en
Roum anie, I-XII, 1924-1947; N.S. Revue d'archeologie el
d 'h isto irc ansicnne I, 1957, sqq, Bucureşti
- D ocum ente privind istoria Rom âniei, Bucureşti
- D ocum enta Rom aniae Historica, Bucureşti
- Dolgo/.ătok. Travaux de la section num ism atique et
archdologiquc du Mus£e National de Transylvanie, Cluj,
l-X. 1970-1919
- I ile dc Istorie. Muzeul Judeţean de Istorie, Reşiţa
Gcrmimin. A nzcigcr der Rtim isch-G crm anischen
Kom m ission des Deutschcn Archiiologischen Institut,
Berlin
Hicrmi:, M uzeul dc Istoric, Botoşani
■Ilfov. -mIc dc istoric. M uzeul Judeţean G iurgiu

JBLM
JVM
JRGZM
KOzlemdnyek
Materiale (MCA)
MemAntiq
MAGW
MIA
MuzNaţ
PBF
PPS
PZ
RIC
Rdel
RIR
SA
SCN
SC1V (A)
SAA
SMIM
SP
Suceava
TDS
Thraco-Dacica
Ziridava
IX-e Congrâs
UISPP
Actes du XVIII-e
Congres ISPP

- Jahrbuch des Bukowiner Landes Museum, Cernăuţi
- Jahresschriftbuch fUr mitteldeutsche Vorgeschichte,
Halle/Saale
- Jahrbuch des ROmisch-Germanischen
Zentralmuseumm, Mainz
- KOzlem6nyek. Az Erd61y Nemzeti Muzeum ârem-es
R6gis£gtârâb61, Cluj
- Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
- Memoria Antiquitatis Acta Musei Petrodavensis. Piatra
Neamţ
- Mitteilungen des Anthropologischcn Gesellschaft in
Wien
- Materialy I issledovanija po archeologija SSSR,
Moldova
- Muzeul Naţional, Bucureşti
- Prăhistorische Bronzefunde, MUnchen
- Proceedings of the Prehistoric Society, Cambridge,
Londra
v
- Praehistorische Zeischrift, Leipzig-Lerlin
- H. Mattingly şi E. A. Sydenham. Roman Imperial
Coinage, I, Londra, 1924, sqq
- Revista de Istorie, Bucureşti
- Revjsta de Istorică Română, Bucureşti
- Sovetskaia archeologija, Moscova
- Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti
- Studii şi cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie),
Bucureşti
- Studia Antiqua et Archaeologica, Universitatea “Al. I.
Cuza”, Iaşi
- Studii şi Materiale de Istorie Medie, Bucureşti
- studia Praehistorica, Sofia
- Suceava. Anuarul Muzeuli’’ Naţional al Bucovinei
- Din tezaurul documentar sucevean-Catalog de
documente (1393-1849), Bucureşti
- Thraco-Dacica. Institutul de Tracologie, Bucureşti
- Zoridava, Muzeul Judeţean Arad
- IX-e Congres. Union International des Sciences Prdhistoriques et Protohistoriques (red. Hermann Miiller-Karpe)
- Actes du VlII-e v International des Sciences
Prâhistoriques et Protohistoriques, vol.I, (1971), II (1973)

