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STUDII DE A R H E O L O G IE

S Ă P Ă T U R IL E A R H E O L O G IC E DE LA IŢCANI - F E R M A 2
(1998, 1999)
Ion M A R E Ş, Constantin - Emil U R SU , Ovidiu C O T O I,
Bogdan - Petru N IC U L IC Ă , M ircea IGNAT

A m plasare geografică
Situl arheologic se ailă în cartierul lţcani al municipiului Suceava, pc prima
terasă de pc malul stâng al râului Suceava, în punctul Ferma 2. Terasa respectivă are
forma semicirculară, cu marginile abrupte pe trei laturi (S-E, S, S-V), având înălţimea
de 5-10 m. Situl arheologic este amplasat în Podişul Dragomirnei, component al
Podişului Sucevei. în partea de sud a terasei, curge râul Succava, care pare să fi avut
cursul aproape de pantele terasei, aşa cum indică urmele unor belciuge şi meandre
existente aici (Harta 1).
Puncte de reper: depoul CFR, situat la circa 50 m spre sud de marginea terasei,
în spatele clădirilor Fermei 2 şi al turnului de apă, amplasate la N-E de cartierul lţcani.
Obiectivele cercetărilor arheologice
Situl arheologic din punctul Ferma 2 este cunoscut din cercetările de suprafaţă
efectuate de Mircea Ignat, Dumitru Boghian, Ion Mareş, Bogdan Niculică, Constantin Emil Ursu, în 1996 şi 1997. Marginea terasei de S şi S-V este supusă alunecărilor
permanente cauzate de factori de eroziune şi de scoaterea argilei (lutărie) de către
locuitorii din zonă. în rupturile de mal erau vizibile depuneri de lipituri arse dc la
locuinţe şi pietrele de la o instalaţie de încălzit (pietrar).
Pentru cunoaşterea stratigrafici sitului şi a succesiunii civilizaţiilor, a fost
prevăzută efectuarea dc cercetări arheologice de salvare în zona afectată de factorii
naturali şi antropici. Săpăturile arheologice au fost întreprinse cu ajutorul studenţilor
anului I de la Facultatea dc Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava. în cadrul practicii de specialitate, în campaniile din 1998 şi 1999.
R ezultatele săp ătu rilo r arheologice
în anul 1998 (la această campanie au participat colegii Sorin Ignătescu şi
Monica Gogu) au fost trasate două secţiuni:
S. I / 1998 (cu lungimea de 20 m şi lăţimea de 2 m, amplasată aproximativ în
zona centrală a platoului, orientată NV-SE) şi
S. II / 1998 (cu lungimea de 10 m şi lăţimea de 1,5 in, aproape de capătul de S al
terasei, având aceeaşi orientare).
S tratig rafia sitului (fig. 2):
• sol ccnuşiu - negru (arabil);
• sol negru măzăros (sec. VI-VII);
• sol ccnuşiu (nivelul Cucuteni B);
• sol cenuşiu-brun (nivelul Cucuteni A 3 );
• sol brun-gălbui (steril);
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Săpăturile arheologice de la lţcani - Fernta 2 (1998, 1999)

I. Mareş, C .-E . Ursu, O. Cotoi, B .- P. Niculică, M. Ignat

• sol galben (steril).
în S. 1 / 1998, între 0.20 / 0, 30 m adâncime, pe întreaga suprafaţă a secţiunii au
fost descoperite puţine materiale arheologice: bucăţi mici dc lipituri arse, pietre (unele
cu urme de arsură), fragmente ceramice din faza Cucuteni B|, câteva lame şi aşchii dc
silex. Puţinele depuneri arheologice aparţin nivelului Cucuteni B |, care a fost delimitat
începând dc la 0. 30 m adâncime.
în S. II / 1998, C. 5-6 (m. 7-9), la 0,40 m adâncime au fost dezvelite lipituri arse
de la pereţii unei locuinţe (L.l / 1998), care. după materialul ceramic descoperit pe /
între şi sub chirpiciul ars, aparţine nivelului culturii Cucuteni A 3.
Î11 1999. pentru continuarea cercetării L.l / 1998. a fost deschisă
S. III / 1999 (cu lungimea de 30 m şi lăţimea dc 2 m, amplasată la un metru de S
II / 1998 şi paralelă cu aceasta, orientată NV-SE), Cas. 1 / 1999 (cu dimensiunile 6 X 6
m, între m 6-12 de la S II / 1998) şi
S. IV / 1999 (cu lungimea dc 15 111 şi lăţimea de 2 m. amplasată paralel cu S III /
1999. la 10 metri distanţă de aceasta, având aceeaşi orientare).
Locuinţa 1 / 1998 (fig. 1 / 2 - 4; 2). în S. III / 1999 (C. 4-6, m 8-11) şi Cas. 1
/1999 (C. A, B), la -0,40 / -0,50 m, a fost investigată în continuare L.l / 1998, care se
prezenta sub forma unor depuneri compacte de chirpici ars cu o grosime dc 15 / 17 cm.
Lipiturile arse (groase de 6-7 cm. cu urme de nuiele, cu diametre cuprinse între 2 şi 4,5
cm) provin dc la pereţii prăbuşiţi ai locuinţei. Printre bucăţile de lipituri arse au fost
descoperite, împrăştiate, fragmente de la o vatră răvăşită din vechime (Cas. 1 / 1999. C.
A, B / 5-6). L.l / 1998 nu a avut platformă amenajată. în S. III (m 8-11), sub lipiturile
arse dc la L.l / 1998, la -0,62 m, a fost surprinsă o suprafaţă amenajată prin aplicarea
unei lipituri galbene (podea de argilă), groasă de 1-2 cm, pe solul antic dc călcare, care
nu a fost nivelat. Inventarul locuinţei era compus din fragmente ceramice de Ia diferite
vase cucutcnienc, un fragment de topor de piatră, lame şi aşchii de silex.
Ceramica descoperită în locuinţă aparţine categoriei fine şi celei grosiere; unele
fragmente din ceramica fină prezintă 1111 decor canclat (îngust), cu interspaţii
ornamentate cu grupe de alveole. Nu au fost descoperite fragmente ceramice pictate. LI
/ 1998 aparţine nivelului fazei Cucuteni A 3 , aspectul Hăbăşeşti.
Com plexul 1 / 1999 (fig. 1 / 5; 3). în S. IV / 1999 (C. 4-6. m. 7-12), la -0,85m
adâncime, la nivelul solului brun-gălbui, a fost delimitată o groapă (Gr. 1 / 1999), cu
diametrul (pe suprafaţa surprinsă) de 4 m, săpată di-n nivelul de locuire Prccucuteni III
(fig. 3). în groapă (C. 5, m. 8-10), la 0,98 m adâncime, a fost dezvelită şi cercetată
parţial o vatră (V. 1 / 1999), în jurul căreia au fost găsite fragmente de vase din cultura
Precucuteni III (fig. 6 / 1-4; 7 1 ,2 , 4-8; 8 / 3 , 6 ), lame, racloare, gratoare şi aşchii de
silex (debitaj) (fig- 5) şi oase de animale. La 0,85 m distanţă faţă de vatră şi la 1,26 m
adâncime, lângă fragmente Precucuteni III, a fost găsit un pandantiv / amuletă „en
violon” de lut ars (fig. 3; 8 / 1 ) . Vatra, de culoare roşie-violacee la suprafaţă, a fost
construită prin aplicarea unei lipituri, fără impurităţi în compoziţie, groasă dc 2-3 cm. Pe
vatră se afla o lamă dc silex şi bucăţi dc cărbune, sub ea fiind găsite câteva fragmente
ceramice Precucuteni 111, oase de animale şi bucăţi mici dc cărbune. La un metru de
vatră, la 1,18 / 1,25 m adâncime (m. 7-8; C. 4), s-a aflat o grupare dc materiale
arheologice alcătuite din fragmente ceramice Precucuteni III (ornamentate cu decor
incizat şi imprimat, câteva pictate după ardere cu o culoare roşie), lame, racloare,

gratoare, un vârf de săgeată şi aşchii de silex, pietre (unele cu urme dc ardere şi oase dc
animale. între accste materiale a fost găsit un craniu de cerb îngropat cu coarnele în jos
(fig. 1 /5; 3). La marginea de nord a Gr.l / 1999 (m 10.75; C. 6 ). la adâncimea dc 1,18
m, erau dispuse semicircular patru pietre mari. două dintre ele fiind cu urme de ardere.
Două lame de silex, fragmente ceramice şi oase dc animale erau grupate lângă o piatră
masivă, amplasată la un metru spre nord dc vatră şi la 1,18 m adâncime. Fundul gropii a
fost delimitat la 1,55 m adâncime. în Gr. I / 1999. care aparţine nivelului Precucuteni
III. nu au fost descoperite lipituri arse care ar putea indica existenţa unei construcţii.
Gr.l / 1999 cu vatra şi materialele arheologice prezentate mai sus pot fi relaţionate cu
un complex de cult. care va fi investigat în timpul cercetărilor viitoare.
Com plexul 2 / 1999. C u p to r
într-o secţiune din sectorul A, a fost surprinsă, la 0. 30 m adâncime (cercetare
Constantin Emil Ursu), o grupare masivă de lipituri arse. cu diametrul de 1.50 m groase
de 20 / 22 cm, amestecate cu pleavă de cercale. Lipiturile arse erau dispuse în straturi
succesive, neordonate, aşa cum s-au prăbuşit, acestea provenind de la pereţii (bolta)
unui cuptor. Vatra cuptorului (delimitată la 0,50 m adâncime) avea la suprafaţă un
aspect mozaicat şi culoarea albicioasă de la ardere. Lipiturile vetrei (groase de 0. 20 / 0,
25 111) aveau în structură nisip, fiind identificate două rânduri dc lipituri (prima cu 0,10
111 grosime, a doua cu 0 ,10 / 0,15 m grosime); pe latura de jos a primelor lipituri ale
vetrei s-au conscrvat amprente dc bârne despicate, ccea ce confirmă faptul că vatra
cuptorului a fost ridicată prin aplicarea primei lipituri (la -0. 75 m) pc un suport de
bârne despicate, partea dinspre bârne fiind zgurificată prin ardere. între dărâmăturile
cuptorului au fost descoperite câteva oase de animale, un fragment de aşchie de silex
calcinat şi numeroase fragmente ceramice Cucuteni B |. pictate (în marea lor majoritate)
cu negru;ciocolatiu aplicat direct pc pereţii crem ai vaselor (stilul e). Fiind cercetat
parţial, din motive obiective, cuptorul a fost acoperit, rămânând a 11 investigat complet
în campaniile viitoare.
în Cas. 1 / 1998, într-o alveolare care a deranjat pc circa 1 n r lipiturile arse dc Ia
L. 1 / 1998, a fost găsită o jumătate de vas-borcan care aparţine unei locuiri din secolul
VI.

într-o secţiune trasată dc Mugur Andronic (sector A), au ieşit şi fragmente
ceramice din bronzul târziu, cultura Noua.
Cercetările arheologice de salvare de la lţcani - Ferma 2 au precizat faptul că pe
suprafaţa investigată există o succesiune dc locuiri din culturile Precucuteni III.
Cucuteni, fazele A 3 şi B |, Noua şi o locuire din sec. al Vl-lca (aşezare prefeudală).
M ateriale arheologice
Unelte şi arme din piatră
Din nivelul culturii Precucuteni III provine un topor trapczoidal (fig. 4 / 2 ) cu
urme de utilizare la tăiş şi Ia muchie. Pe un cant, în partea proximală, exemplarul are o
scobitură efectuată pentru mai buna fixare a piesei la mâner. în acelaşi nivel a fost
descoperită o dăltiţă - calapod din piatră, fără urme de folosire (fig. 4 /1 ) .
Din nivelul Cucuteni A 3 provine un topor trapezoidal de piatră cu urme dc
folosire la tăişul ascuţit (fig. 4 / 3).
Unelte şi arme din silex
în Gr. 1 / 1998 (Complex 1 / 1998) şi în stratul de cultură Precucuteni III, au fost
descoperite piese lucrate din silex: lame întregi şi fragmentare (fig. 5 / 11-17), un dinte
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IM» m * * i H » ■ t t gftloo e oa/.uitoarc) (fig. 5 / 6 , 8 ), racloare (fig. 5 / 3 ) lucrate pc
«HM* * ***» ». |v i»j< Im, un vârf de săgeată (fig. 5 / 10), un nucleu epuizat (fig. 5 / 4 )
<>> dm gresie) (fig. 5 12, 5, 7, 9).
4tfiircl* din metal
<
*bucăţică de cupru provenită de la o piesă distrusă prin oxidare a fost găsită sub
t Im piciul ars de la locuinţa 1 / 1998. la 0.77 m adâncime, în nivelul Precucuteni III
(MAREŞ, 2002. p. 253, nr. 1190).
Ceramica
Din cultura Precucuteni III sunt fragmente de vase cc aparţin categorici
ceramicii fine, ornamentate cu decor incizat, imprimat, canelat şi alveolat (fig. 6 ; 7 ; 8 /
4-6). Unele fragmente ceramice sunt pictate cu roşu după ardere. Fragmentele ceramice
provin de la următoarele tipuri de vase: pahare / cupc (fig. 6 / 1, 2 . 5 , 6 ; 8 / 4 ), străchini
(fig. 7 / 4; 8 / 5), castroane (fig. 7 /1 ) . vase globulare (amfore) (fig. 6 / 3, 4; 7 / 2, 5 - 8 ).
Analogii pentru ceramica fazei Precucuteni III de la lţcani - Ferma 2, întâlnim
în staţiunile de la Târpeşti - Râpa lui Bodai. Izvoare. Traian - Dealul Fântânilor, Tg.
Negreşti, Andrieşeni (MARINESCU-I3ÎLCU, 1974. fig. 53 - 70), Poduri - Dealul
Ghindaru (MONAH el alii, 2003, p. 147-149, 152 -154, 156, 158, nr. 5 5 - 6 1 , 71-73. 77
- 78. 84, 87, 88 , 90-92), Mihoveni - Cahla Morii (materiale ceramice aliate în colecţiile
CMB).
Din cultura Cucuteni, faza A3, ceramica fină, arsă oxidant, are culoarea roşiecărămizie, nemaipăstrând pictura. Unele fragmente sunt ornamentate cu decor incizat
(caneluri înguste), în formă de spirale, benzi de linii paralele şi alveole dispuse în
interspaţii. Fragmentele ceramice sunt de la pahare, cupe şi amfore.
Analogii pentru ceramica Cucuteni A 3 de la lţcani - Ferma 2 întâlnim în
descoperirile din staţiunile de la Feteşti - La Schit (BOGHIAN et alii, 2005, p. 155-157;
materiale ceramice aliate în colecţiile CMB), Româneşti - Chetriş (MAREŞ, DEJAN,
2005, p. 290-292; materiale ceramice aflate în colecţiile CMB), Preuteşti - Haltă
(URSULESCU, IGNĂTESCU, 2003, p. 52, 54, 55, 58, fig. 20, 21, 22, 23, 26, 33, 35,
39; materiale ceramice aflate în colecţiile CMB), Bosanci - La Pod la Rediu (materiale
ceramice aflate în colecţiile CMB); Truşeşti - Ţuguieta (PETRESCU-DÎMBOVIŢA,
FLORESCU M„ FLORESCU A. C„ 1999, p. 266-267, fig. 163. 164, 165, 167, 168,
169. 170, 171, 172, 173.174, 184. 185, 186. 187,188; materiale ceramice aflate în
colecţiile CMB).
Culturii Cucuteni, faza B| îi aparţin fragmente ceramice lucrate din pastă fină,
arsă oxidant, pictate cu negru-ciocolatiu (stilul e) pc fondul crem sau roşu-cărămiziu al
vaselor. Asemenea fragmente (majoritatea fiind pereţi de amfore) au fost descoperite
într-un cuptor din nivelul culturii amintite. Ceramica din faza B| din nivelul Cucuteni de
la lţcani - Ferma 2 are analogii în descoperirile de la Mihoveni - Cahla Morii
(materiale în colccţiilc CMB). Feteşti - La Schit (BOGHIAN et alii, 2005, p. 155-159;
materiale ceramice aflate în colccţiile CMB), Şipeniţ (KANDYBA Oleli, 1937, p. 103,
105, fig. 196, 211, 213, 221; materiale în colecţiile CMB).
Plastica antropomorfii
Un pandantiv / amuletă antropom orfe» violon (fig. 8 / 1) (sau idol en violon, sau
idol plat dc tip troian, sau statuetă plată en violon) a fost descoperit în Gr. 1 / 1999 (fig.
3) (S. IV, Complex 1 / 1999; C. 5, -0,95 m), din nivelul Precucuteni III. Este
confecţionat din pastă fină, tară impurităţi, are culoarea cărămizie-gălbuie, arderea fiind
10
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oxidantă. Corpul piesei are forma romboidală, cu colţurile rotunjite; capul este
rectangular, cu marginile arcuite şi păstrează bazele a două proeminenţe rupte, iniţial
acestea fiind probabil în formă de coarne; patru perforaţii sunt amplasate simetric câte
una la fiecare colţ a corpului piesei şi la mijlocul capului.
Un pandantiv / amuletă cu discul plin (disc convex) (fig. 8 / 2) a fost descoperit
in nivelul Precucuteni III (S. IV. C. 8 . - 0,70 m), la circa 3 m dc marginea de vest a Gr.
1 / 1999 (fig. 3). Este confecţionat din lut amestecat cu fragmente ceramice pisate, are
culoarea cărămizie-gălbuie, arderea fiind oxidantă, neuniformă; discul circular are
convcxitatea accentuată dc o margine aproape dreaptă, „trasă” vertical dinspre latura
interioară a piesei; două perforaţii sunt amplasate simetric în zona superioară a discului,
alta fiind în centrul exemplarului.
Săpăturile arheologice de la lţcani - Ferma 2 au evidenţiat, pc suprafaţa
investigată, existenţa unor locuiri din eneolitic (culturile Precucuteni III. Cucuteni A 3 aspectul Hăbăşeşti, Cucuteni Bi), din bronzul târziu (cultura Noua), din perioada
prefeudală (secolul al V 1-lea).
Rezultatele investigaţiilor arheologice (modeste ca amploare, fiind efectuate pe o
mică suprafaţă a sitului) sunt relevante în ceea ce priveşte stratigrafia şi succesiunea
unor civilizaţii amplasate într-o zonă favorabilă locuirii omeneşti. Pe malul drept al
râului Suceava, aproximativ pe aceeaşi direcţie cu situl de la lţcani - Ferma 2, se află
cunoscuta staţiune de la Mihoveni - Cahla Morii.
Continuarea săpăturilor arheologice în situl dc Ia lţcani - Ferma 2 este necesară
pentru completarea datelor referitoare la această staţiune.
BIBLIOGRAFIE
BOGHIAN Dumitru, IGNĂTESCU Sorin, MAREŞ Ion, NICULICĂ Bogdan-Petru
2006
Feteşti, com. Adâncata. jud. Suceava; punct: Lxi Schit, în CCA,
p. 155-159.
KANDYBA Oleli
1937
Schipenitz, Kunst unt Gerâte eines neolithichen Dorfes, WienLeipzig.
MAREŞ Ion
2002 Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României, Suceava.
MAREŞ Ion, URSU Constantin Emil, COTOI Ovidiu, NICULICĂ Bogdan Petru,
IGNAT Mircea
2000

Suceava, jud. Suceava, în CCA, p. 138 (titlul Sector B este
redactat de 1. Mareş, B. P. Niculică, C. E. Ursu, O. Cotoi, M.
Ignat).
MAREŞ Ion, DEJAN Ştefan
2006 Româneşti, com. Grăniceşti, jud. Suceava: punct: Chetriş, 111
CCA, p. 290-292.
MARINESCU-BÎLCU Silvia
1974 Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti.

Săpăturile arheologice dc la lţcani - Ferma 2 (1998, 1999)

I \ I im . (

I I i nii, O. ( oloi, B .- 1*. Niculică, M. Ignat
painted in chocolatc- black directly on the cream colored walls o f the vessels (the E

Mi i \ Ml I ).m. I )UMI I ROAIA Gheorghe, MONAH Felicia, PREOTEASA Constantin,
MI N I EANU Roxana, NICOLA Dorin
2003
Poduri Dealul Ghindaru. o Troie în Subcarpajii Moldovei,
Piatra-Ncamţ.
PETRESCU - DÎMBOVIŢA Mircea. FLORESCU Marilena, FLORESCU ADRIAN C.
1999, Truşeşti, monografie arheologică. Bucureşti-Iaşi.
URSULESCU Nicolae, IGNĂTESCU Sorin
2003
Preuieşli-Haltă, o aşezare cucuteniană de pe valea Şoinuzului
Mare, Iaşi.

ABSTRACT
The archaeological site Ferma 2, is Iocated in the lţcani district o f the Suceava
county, on the first terrace ofthe left bank o fth e Suceava river. The site is known due to
the surface diggings performed by M. Ignat. D. Boghian, I. Mareş, B. Niculică, C. E.
Ursu in 1996 and 1997
In 1998 and 1999, the area affected by natural and anthropic factors was the
objcct o f archaeological research preservation projects, vvith a view to identifying the
stratigraphy o f the site and the succession o f civilizations.
The preservation projects performed in Itcani, at Ferma 2, rcvcaled a succession
o f habitations belonging to the 3rd phase o f the Precucutenian culture, the Cucuteni
culture, phases A3 and B l, the Noua culture and a pre-feudal settlemenl from the 6 th
century.
The object o f investigation was an archaeological complex belonging to the
Precucutenian culture, phase 3, consisting o f a pit o f 4 meters in diameter and 1.55
meters deep. Towards the bottom of the pit there was a hearth and several artifacts:
blades, scrapers. flint chips, animal bones. At 0.85 meters from the hearth and 1.26
meters deep there were fragments of different vessels. flint blades, a pendant/a clay disk
and a pendant/an amulet en violon o f burnt clay.
One dwelling (L 1/1998) belonging to the Cucuteni culture, phase A3, was also
investigated. It consisted o f a compact mass o f adobc bricks, 15/17 cm wide, resulted
from the fallen walls. IJnder the burnt clay pieces there were scattered fragments o f an
ancient hearth. The dwelling inventory also included ceramic fragments o f different
vessels, fragments of a schist axe, flint blades and chips. The ceramic pottery discovered
in the dwelling was both utilitarian and artwork; some o fth e fragments were covcred
with narrow channeled patterns, and interspaces with ccll-like adornments.
An oven dated in the Cucuteni culture, phase B l, was discovcred within a
section o f the A sector, 0.30 meters deep. The remains o f the oven consisted o f a
massive pile o f burnt rougheast bricks, 1,50 meters in diameter, 20/22 cm wide, covered
with cereai husk. The burnt rougheast bricks came in consecutive layers, fallen from the
walls or from the ceiling o fth e oven. The hearth o fth e oven had a Mosaic aspect at the
surface and was white from burning. Among the ruins o f the oven there were a few
animal bones, a fragment of calcined ilint chip and Cucuteni Bl ceramic sherds mostly
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style).

Excavations in other sections o f the site rcvcaled ceramic shreds o f the late
Bronzc, the Noua culture. independent from any archaeological complex.
Another digging session, performed for Cas. 1/1998 ovcrlapped the burnt
rougheast bricks arca o f LI/1998 on about one square meter and revealed half a ja r
belonging to the 6 Ih -7lh century habitation.
Map 1. Topographic location o fth e archaeological site Ferma 2 in the lţcani district.

Fig. 1. lţcani- Ferma 2. Configurations o f archaeological diggings (1-5).
Fig. 2. lţcani - Ferma 2.
Dwelling L2 - plan and section.
Fig. 3. lţcani - Ferma 2.
S IV /l999. Precucuteni III Complex
Fig. 4. lţcani - Ferma 2.
Stone Axcs. 1-2, Precucuteni III. 3, Cucuteni,A3 phase.
Fig. 5. lţcani - Ferma 2. Precucuteni III flint tools.
Fig. 6 . lţcani - Ferma 2. Precucuteni III pottery.
Fig. 7. lţcani - Ferma 2. Precucuteni III pottery.
Fig. 8 . lţcani - Ferma 2. 1. burnt clay pendant en violon (Precucutcni III); 2. burnt clay
disk (Precucuteni III); 3-6,Precucuteni III pottery.
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Fig. 1. lţcani - Ferma 2. Aspcctc dc săpătură arheologică (1-5).
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Fig. 4. lţcani - Ferma 2. Topoare de piatră. 1-2, nivelul Precucuteni III.
3, nivelul Cucuteni A3.

l ig. 5. lţcani - hernia 2. Piese de s j|cx cjjn nivelul Precucutcni III.
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Rg. 6. lţcani - Ferma 2. Ceramică din nivel,,! Preeucmeni III.
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\ N
Hg. 6 . Iţeam - Ferma 2. Ceramică din nivelul Precucuteni III.
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Fig. 7. lţcani - Fermii 2. Ceramică din nivelul Precucuteni III.
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FR A G M E N T E DE VASE A N T R O P O M O R F E C U C U T E N IE N E DIN
C O L E C Ţ IIL E C O M P L E X U L U I M U Z E A L B U C O V IN A , SU C E A V A
Ion M AREŞ, Paraschiva-Victoria B A T A R IU C
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în eolecţiilc Muzeului dc Istorie şi Arheologie din Suceava se păstrează trei
fragmente dc vase antropomorfe din cultura Cucuteni, pe carc le vom prezenta în
continuare.
1. Vas antropomorf, fragment (fig. 1). A fost descoperit fortuit în anul 1973,
în aşezarea de la Bosanci - La Pod la Rediu (IGNAT, 1973, p. 533-535; BATARIUC,
1979-1980, p. 33-43). Fragmentul de vas este lucrat din pastă fină, cu nisip mărunt, arsă
oxidant; Ia exterior este acoperit cu angobă gălbuie-cenuşie, conservată parţial. Piesa
reprezintă partea inferioară a unui corp feminin cu zona anterioară a coapsei stângi, cu
latura abdominalo-pelviană uşor evazată; genunchii sunt marcaţi dc o proeminenţă
vizibilă mai ales Ia interior, coapsele sunt masive şi separate de o linie verticală incizată.
Suprafaţa piesei este acoperită cu linii incizate, semicirculare în zona abdominalăpelviană şi uşor curbate pe coapsă. Exemplarul aparţine fazei Cucuteni A şi se
încadrează în categoria vaselor în forma corpului uman (Figurengefase) (MONAH.
1997, p. 146). Anton Niţu caracterizează acest tip de vas drept o figurină în interiorul
căreia a fost introdus recipientul (NITU. 1969, p. 22). Vase în forma corpului uman,
asemănătoare, fără a fi identice cu fragmentul dc la Bosanci, au fost descoperite în
staţiunile de la Hăbăşeşti - Holm (DUMITRESCU VL. et alii. 1954, p. 384-385, pl.
CIX / 1- 3), Drăguşeni (CRÎŞMARU, 1977, p. 58-59, fig. 38 / 2,4,5), Truşeşti Ţuguieta (PETRESCU-DÎMBOVIŢA et alii, 1999, p. 395. 417, fig. 284 / 4, 287 /1-3),
Scânteia (CHIRICA, 1983, p. 7i-73; NIŢU, CHIRICA, 1989, p. 17-20, fig. 1-2).
Domneşti-Vrancea (CHIRICA, 1983, p. 76, fig. 2).
Dimensiuni'. înălţimea actuală = 74 mm.
2. Vas antropomorf, fragment (fig. 2). A fost descoperit întâmplător, în urma
unor lucrări agricole, din primăvara anului 2006. în situl arheologic de la Mihoveni Cahla Morii (URSULESCU. BATARIUC, 1978, p. 89-106; IDEM. 1979. p. 271-284;
IDEM. 1987, p. 309-312; BATARIUC. 1996, p. 71, nr. 168; EA DEM, 2001, p.
40.41.107-108: BATARIUC, GOGU, AMARANDEI. 2002, p. 205-206; BATARIUC,
IGNĂTESCU, NICULICĂ, 1999-2001. p. 109-143; BATARIUC. HAIMOVICI,
NICULICĂ. 200-2001. p. 259-271; NICULICĂ. 1999. p. 215-220; IGNĂTESCU,
1999-2001, p. 45-87). Este lucrat din pastă cu nisip, suprafaţa fiind aspră la pipăit; a fost
ars oxidant incomplet, în spărtură miezul fiind negru. Piesa are forma unui picior uman,
masiv, tară degete, posibil încălţat, fiind vorba de planta pedis stângă, carc se continuă
cu zona gleznei şi apoi cu recipientul propriu - zis, tronconic, cu deschidere ovală şi gol
în interior. în partea interioară, fragmentul arc o porţiune lipsă, ceea ce ne face să
presupune că iniţial au fost redate două picioare umane lipite în zona gleznelor. Piesa
poate fi încadrată în tipul patru al clasificării propuse de Anton Niţu „picior
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antropomorf în formă de vas, reprezentând în realitate încălţămintea (NIŢU, 1949, p.
114). După caracteristicile pastei, putem data fragmentul dc vas antropomorf în cultura
Cucuteni. fără a putea preciza cărci faze din dezvoltarea acestei culturi îi aparţine, ştiut
fiind că la Mihoveni există locuiri din etapele Cucuteni A.ţ, Bu>, B^a (URSULESCU,
BATARIUC, 1981; MANTU. 1998. p. 127-128, 250-251. tabelul VII. poziţiile 83. 85).
Este posibil ca fragmentul de vas în forma piciorului uman încălţat să se încadreze în
faza Cucuteni A, considerându-se că moda vaselor în forma corpului uman nu pare să
depăşească graniţa cronologică a fazei Cucuteni A (MONAH, 1997. 153). Fragmente de
vase în formă de picior uman provin dc la Ruginoăsa (DUMITRESCU 11., 1933. p. 74.
fig. 1 1 / 2 , 3), Drăguşeni (CRÎŞMARU, 1977. p. 59, llg. 39 / 3, 3a), Truşeşti
(PETRESCU-DÎMBOVIŢA, FLORESCU M, FLORESCU A.C., 1999, p. 518, llg. 518.
llg. 368 / 4). iar în aşezarea Cucuteni B de la Şipeniţ a fost descoperit un vas - binoclu
prevăzut cu două picioare umane încălţate (KANDYBA, 1937. p. 36, llg. 96 / 18).
Dimensiuni: înălţimea actuală = 38 mm. diametrul = 59 mm. lungimea tălpii
piciorului = 55 mm.
3. Vas antropom orf, fragm ent (fig. 3), CMB, inv. B / 875. Piesa a fost
descoperită într-o locuinţă din faza Cucuteni Ajs, din aşezarea de la Sfântu Ilie -S ilişte ,
lângă o râşniţă şi fragmentele unui vas de provizii, în timpul săpăturilor arheologice din
anul 1991 (MAREŞ, 1991, p. 496, fig. 2 / 14). Este lucrată din pastă fină, arsă oxidant,
de culoare roşie. Fragmentul dc vas redă jumătatea inferioară a corpului uman, zona
inghinală, şoldurile, fesele şi picioarele fiind evidenţiate printr-o canelură îngustă în
zona şoldurilor şi largă în continuare; baza vasului este aproximativ discoidală, fiind
suport stabil pentru vas; laba piciorului drept are patru crestături care marchează
degetele: o mică porţiune din laba piciorului stâng lipseşte; maleola piciorului drept este
sugerată printr-o proeminenţă conică; obiectul nu păstrează pictura. Analogii, mai mult
sau mai puţin apropiate, pentru acest vas antropomorf, sunt între descoperirile din
staţiunile cucuteniene de la Hăbăşeşti - Holm, din etapa Cucuteni A 3 (DUMITRESCU
VI. et cilii, 1954. p. 384. pl. LXXIV / 15, CIX / 1-15), Scânteia - La Nuci, din etapa
Cucuteni A 3 {SCÂNTEIA, 1999, p. 104. nr. 181, 182, 188, 189, 190 -195), Truşeşti Ţuguieta (PETRESCU-DÎMBOVIŢA et alii, 1999, p. 313. 395 , 417, llg. 203 / 15; 284 /
1-4: 285 / 1-7: 286 / 1-6; 287 / 1-6; 288 / 1- 5); Drăguşeni - Ostrov, etapa Cucteni A.|
(CRÎŞMARU, 1977. p. 58-59, llg. 2 0 /1 4 . 14a; fig. 38 / 2-5; DUMITRESCU VI.. 1979.
p. 83-84. llg. 175).
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The History and Archaeology Muscum in Suceava is the repository o f ihrcc
fragments o f anthropomorphic Cucuteni pollcry. The first fragment belongs to the A
phase o f the Cucuteni culture; it is anthropomorphic (Figurengefdse) (Fig. 1/1) and was
accidcntally discovered in 1973 in the Bosanci settlement La Pod la Rediu. Current
height: 74 mm
The second fragment is in the shape o f a human foot, toeless, possibly with slioe
on. It represents the left planta pedis and the ankle ends up in the proper recipient, in the
shape o f a truncated cone, empty and with oval aperture (llg. 1/2). It was found by
chance at the archaeological site Cahla Morii in Mihoveni, in 2006. Size: current
height- 38 mm, diameter- 59 mm, sole length- 55 mm. The third exhibit represents the
lower half o f the human body; the inguinal regions, the hips, buttocks and legs are
suggested by a narrow channeling. The vcssel is standing and has the basc in the shape
o f a disk. The right foot has four scratchcs that mark the toes and the apophysis o f the
right leg is suggested by a cone like protuberance. Paint is no longcr visible. (fig. 1/3)
The fragment was discovered in a dwelling belonging to the A3 phase o fth e Cucuteni
culture in the Silişte settlement in Sfantu Ilie, near a hand mill and a storage vesscl, in
1991. Size: height: 94 mm. basc diameter- 36x42mm, aperture d iam eter- 2x4mm.
The aforementioned fragments o f anthropomorphic vessels belong to the
Cucutenian rcligious artwork. They arc illustrative o fth e spiritual superstructure and arc
meant for ritual usc. They have statistic value.

Fig. 1. Fragment o f anthropomorphic vcssel - Bosanci - La Pod la Rediu (1); Fragment
o f anthropomorphic vessel Mihoveni - Cahla Morii (2); anthropomorphic vcssel, Sfantu
Ilie - Silişte (3).
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TIPURI Şl V A R IA N T E L O C A LE DE PO DO AB E DE M E T A L DIN
C U L T U R A C U C U TE N I - T R IP O L IE
P A N D A N T IV E / A M U L E T E A N T R O P O M O R F E E N VIO LO N
Ion M AREŞ

I

Rg- I. Vas antropomorf, fragment - Bosanci - “La Pod la Rodi,,” , , ,
vas antropomorf, fragment, Mihoveni - “Cahta MonT’n >
as antropomorf, Sfantu Ilie - “Silişte”(3)

Prelucrarea metalelor (cuprul şi. într-o cantitate mică, aurul şi argintul) în cultura
Cucuteni - Tripolie constituie, alături de celelalte coordonate ale vieţii economice, o
realizare remarcabilă în cadrul vechii metalurgii (MAREŞ, COJOCARU, 1996;
MAREŞ, 2002).
Dispunând dc resurse dc cupru, amplasate în speţă în zona Munţilor Carpaţii
Orientali (MAREŞ, 2002. p. 55 - 61, 347 - 355), comunităţile civilizaţiei CucuteniTripolie le-au cunoscut şi utilizai pentru confecţionarea de unelte, arme şi podoabe.
Metalurgia locală a cuprului, practicată dc meşteşugari profesionişti, este
documentată prin descoperirile arheologice din unele staţiuni aparţinând culturii
Cucuteni (MAREŞ, COJOCARU, 1996, p. 192-193 şi nota 36; MARCHEVICI, 1996;
MAREŞ, 2002, p. 85-86). Discutând despre metalurgia aramei în neo-eneoliticul
României, am abordat multiplele probleme ale acestei activităţi economice şi am
evidenţiat existenţa în eneoliticul dezvoltat (mijlociu sau clasic) a unei zone de
producţie carpatică - minieră şi metalurgică - între care şi a unui centru metalurgic
cucutenian - tripolian, cu mai multe vetre şi ateliere de prelucrare a metalului (MAREŞ,
2002, p. 8 6 ; IDEM. 2004, p. 248). Două ateliere de metalurgie a cuprului au fost
descoperite în staţiunile cucuteniene de la Brânzeni - Săece (Basarabia)
(MARCHEVICI. 1996) şi de la Poduri - Dealul Ghindaru (MONAH et alii, 2003, p.
40, 49). Centrul amintit a fost în interdependenţă cu celelalte zone de producţie a
cuprului în cuprinsul provinciei metalurgice balcano - carpatică, formulată ipotetic dc
E. N. Cernyh (CERNYH, 1976, p. 182 şi urm.; IDEM, 1978 b, p. 175-176, fig. 3 - 4).
Dc asemenea, a fost repusă în actualitate ipoteza existenţei unor meşteri itineranţi care
au elaborat în aşezări diverse piese de metal (cupru, aur, argint), fiind evidente
distanţele de sute de kilometri aflate între resursele miniere din Balcani, Carpaţi, Caucaz
şi staţiuni cucuteniene - tripoliene, în carc au fost descoperite piese de aramă (MAREŞ,
2 0 0 2 . p. 86 ).
Circulaţia metalului - sub diferite forme: bucăţi cupru nativ, plăci, lingouri,
bare, sârme, table, în cadrul schimbului economic - este evidentă în arealul culturii
Cucuteni - Tripolie. Investigaţii macro şi microstructurale (mctalografice şi
spectrografice), realizate pe obiecte de cupru din această civilizaţie, au documentat atât
producţia locală, cât şi schimbul cu semifabricate de cupru, traseele economice fiind
dinspre Carpaţi şi Balcani (RYNDINA, 1969, p. 21-41; EADEM, 1971; EADEM.
1998). ;
Intr-un studiu referitor la metalurgia cuprului în cultura Cucuteni - Tripolie, am
subliniat producţia locală a unor tipuri şi variante de topoare-ciocan şi topoare
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târnăcop (MAREŞ, COJOCARU, 1996, p. 200). Includem şi alte tipuri şi variante de
piese care, în opinia noastră, au fost elaborate şi utilizate în cuprinsul civilizaţiei
Cucuteni - Tripolie, tară a le separa în mod categoric de unele producţii similare aliate
în uz în această perioadă de timp.
PANDANTIVE / AMULETE ANTROPOMORFE E N VIOLON DIN METAL
Categoria tipologică face parte din plastica antropomorfă din eneolitic, piesele
fiind reprezentări feminine puternic schematizate şi în relaţie cu practici rituale legate de
cultul fertilităţii şi fecundităţii (pentru diferitele opinii exprimate, interpretare şi
bibliografie, vezi MONAH, 1997, p. 141 şi urm.; DERGACEV, 1998, p. 30).
Pandantivele / amulete antropomorfe în formă de vioară sunt cunoscute şi sub
numele de idoli en violon. sau idoli plaţi de tip troian (NESTOR el alii, 1952, p. 70;
PETRESCU-DÎMBOVIŢA, 1963. p. 182; COMŞA. 1995. p. 49; MONAH, 1997. p.
135), sau statuele plate en violon, această din urmă denumire fiind considerată de prof.
Mircea Petrescu-Dîmboviţa ,,...m ai adecvată particularităţilor de formă ale acestei
categorii de statuete” (PETRESCU-DÎMBOVIŢA, FLORESCU M„ FLORESCU A.,
1999. p. 521). Mai rar au fost utilizate şi alte denumiri: idoli în formă de scândură
(Breitidolen) şi figurine în formă de scut (Schildfiguren) {l Bl DEM.). Pandantivele /
amulete en violon. care provin din arealul civilizaţiei Cucuteni - Tripolie, sunt
confecţionate în cea mai marc parte din lut sau din alte materiale (cupru, argint, aur.
piatră, os), cunoscând o mare varietate de forme (MONAH, 1978-1979. p. 163-175;
IDEM. 1997. p. 135-144; PETRESCU-DÎMBOVIŢA. FLORESCU M„ FLORESCU
A., 1999, p. 521 şi urm.).
Cele mai vechi pandantive / amulete antropomorfe en violon de cupru provin din
aşezarea de la Alexandrovka, din Ucraina (un exemplar inedit, locul de păstrare nefiind
cunoscut, datat în cultura Tripolie timpurie / Precucuteni III) (DERGACEV, 1998, p.
23) şi din tezaurul de la Cărbuna 1 (R. Moldova; depozit care include şi 35 dc mărgeleplăci întregi şi fragmentare, grupate de V. Dergacev (care a publicat întreg materialul
arheologic de la Cărbuna), astfel: 13 plăci cu evidente caracteristici antropomorfe, 14
plăci cu semne puternic schematizate sau convenţional antropomorfe şi 8 plăci cu forme
simple, fără semne antropomorfe determinate (DERGACEV . 1998. p. 30-39. nr. 5-39,llg. 4 / 5 , 6 ; 5 / 7 . 8 : 6 / 9 , 12; 7 /1 3 -1 7 ; 8 7 18-23; 9 7 24-30. 1 0 /3 1 -3 5 ; 11 / 36-39).
După G. P. Sergeev (primul care a publicat depozitul de la Cărbuna) din depozit fac
parte 23 de pandantive / amulete de cupru (SERGEEV, 1963, p. 135, 142-143, llg. 8 ; 9;
10). Un alt cercetător, L. S. Klejn, includc plăcuţele antropomorfe alungite şi cu margini
zimţate din acest depozit în scria tipologică dezvoltată şi stilizată a figurinelor
antropomorfe, având analogii cu unele figurine plate de os din arealul culturii
Gumelniţa-Karanovo VI. fiind doar podoabe simple, figurine cu destinaţie ornamentală,
posibil amulete (KLEJN, 1968, P. 44-45, 49-51). Cercetătorul Dan Monah a împărţit
cele 23 de pandantive / amulete de la Cărbuna în două serii tipologice, în prima fiind
incluse plăcuţele care au partea inferioară în formă de romb. iar în a doua plăcuţele cu
partea inferioară ovală (MONAH, 1997. p. 138. fig. 17/8, 11-13, 16; 17/2,5.13).
Condiţiile mai puţin clare în care a fost găsit depozitul de Ia Cărbuna, au dus la
exprimarea mai multor opinii în ceea ce priveşte datarea lui: Tripolie A timpuriu
(SERGEEV 1963, p. 135), Tripolie Bl - Protocucuteni (Izvoare II, Ariuşd, posibil
Cucuteni A) (KLEJN, 1968, p. 8 , 72), etapa Cucuteni A r A2 (VULPE, 1973, p. 219,
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feHa IS; IDEM 1976. p. 135). de la sfârşitul fazei Tripolie A, contemporană cu etapa
C i uteni A 1-A 2 şi cu faza II a culturii Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI
(1< »l)OROVA 1981. p. 36), Tripolie faza timpurie (ENEOLIT SSR, 1982, P. 188 şi
haru î de la p. 179), Tripolie A final (Prccucuteni III) sau în perioada de tranziţie de la
iCC.r.iă etapă la Tripolie Bl (Cucuteni A) (DERGACEV, 1998, p. 10, 19-20).
Dc la Ruseştii Noi (R. Moldova) provine un pandantiv / amuletă antropomorf en
• -■/,,n. datat în Tripolie Bl / Cucuteni A ( RYNDINA, 1971, p. 120, fig. 25 / 7, 27 / 4;
■ i' I I VES, 1975, fig. 3 / 29; MONAH. 1997. p. 138; DERGACEV, 1998, p. 23).
■; ’i. •pi at ca formă de unele piese din tezaurul de la Cărbuna.
U11 pandantiv antropomorfizat din cupru (fig. 2), similar pieselor din tezaurul de
l.i <Vtrbuna. a fost descopcrit în nivelul Cucuteni A| din /e//-ul cucutenian de la Poduri />. ului Ghindaru (Monah et alii 2003. p. 132, 172. nr. 154). Exemplarul a fost elaborat
Im tablă dc cupru şi redă schematizat corpul uman, partea superioară (capul) fiind
iproxiinativ rectangulară, cu colţurile rotunjite, şi perforată; de o parte şi de alta a
1mpului dreptunghiular se află câte doi zimţi obţinuţi prin decuparea unor mici porţiuni
hn tabla de cupru, partea inferioară a piesei fiind rotunjită.
în staţiunea Cucuteni A 3 de la Truşeşti-Ţuguieta, jud Botoşani, a fost descopcrit
11 .inul 1951 un idol plat en violon, de metal (fig. 1), într-o groapă de lângă colţul de
nord-est al locuinţei VI (NESTOR et alii, 1952, p. 70, fig. 80) (sau piesa este o
descoperire întâmplătoare ?; PETRESCU-DÎMBOVIŢA, FLORESCU M., FLORESCU
A 1999, p. 521, llg. 370 / 5). Obiectul are partea superioară (capul) - mai îngustă şi
detaşată de corpul biconvex dc formă rectangulară, cu colţurilc rotunjite. Două orificii
mici marchează ochii, partea inferioară (corpul) este de formă triunghiulară, colţul stâng
este rotunjit, cel din dreapta este rupt din vechime (DUMITRESCU H.. 1961b, p. 85;
PETRESCU-DÎMBOVIŢA, FLORESCU M„ FLORESCU A., 1999, p. 521; MAREŞ,
2002. p. 132. 325). Obiectul nu a fost investigat spectral, fiind presupus metalul din care
.1 fost lucrat: cupru argintat (NESTOR et alii, 1952, p. 70), metal alb (PETRESCUDÎMBOVIŢA. 1963. p. 182), „metal alb. eventual din cupru argintat sau din argint cu
puncte de oxid de cupru, pe o faţă (PETRESCU-DÎMBOVIŢA, FLORESCU M.,
FLORESCU A., 1999. p. 521), placă subţire de argint cu câteva puncte de oxid de cupru
pe una din feţe (MONAH. 1979. p. 166), argint (MONAH, 1997, p. 138). Tipologic,
piesa de Ia Truşeşti se încadrează în prima grupă a pandantivelor / amulete din depozitul
de la Cărbuna, cu evidente caracteristici antropomorfe (DERGACEV, 1998. p. 30-34,
nr. 5-17). având unele similitudini cu exemplare de aici (DERGACEV, 1998, fig. 7 /1 6 ,
17).

Un pandantiv / amuletă en violon (fig. 3) a fost descopcrit în aşezarea de la
Traian - Dealul Fântânilor, com. Zărneşti, jud. Neamţ, în nivelul Cucuteni A-B
(DUMITRESCU H., 1959. p. 197; COMŞA 1980, p. 214, nr. 29). Piesa este
confecţionată din tablă de cupru îndoită în două, are capătul superior rotunjit şi prevăzut
cu o perforaţie rotundă pentru prindere; baza obiectului este rotunjită, iar pe margini arc
câte şase zimţi pe fiecare parte (MAREŞ, 2002, p. 132, 319, nr. 1607, pl. 63 / 5).
Marcajul de pe obiect arată că a fost descopcrit în secţiunea II / 1952, groapa V, caroul
14, la 0,85 m adâncime (MAREŞ. 2002, p. 319, nr. 1607). în ceea ce priveşte datarea
lui. a fost exprimată şi opinia că ar putea proveni din stratul Precucuteni III al aşezării
(DERGACEV, 1998, p. 23). Acest idol prezintă asemănări cu grupa a doua de
pandantive / amulete, convenţional antropomorfe, din depozitul de la Cărbuna, în
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tu wm U exemplare (DERGACEV, 1998. p. 30, 34-37, nr. 18-31. fig. 8 / 18-31).
«it.lti I Miiiiliuulini cu unele exemplare de aici (DERGACEV. 1998, nr. 18-25. fig. 8 /
IK-25). I >te important faptul că piesa este unicat pentru faza Cucuteni A-B, alte
exemplare de acest tip nemaifiind cunoscute. Piesa reprezintă un terminus post quem
pentru cronologia pandantivelor / amulete antropomorfe en violon din eneoliticul
carpato-dunărean (MAREŞ 2002. p. 133).
Pandantivele / amulete antropomorfe en violon de la Poduri- Dealul Ghindaru
Truşeşti - Ţuguieta şi Traian - Dealul Fântânilor se încadrează în grupa a doua a
amuletelor, determinată convenţional de cercetătorul Dan Monah pentru idolii plaţi,
acesta stabilind trei serii tipologice: a. idoli en violon. b. amulete, e. pandantive inelare
(MONAH. 1999. p. 163; ID EM , 1997. p. 136.138).
Relerindu-ne numai la pandantivele / amulete antropomorfe en violon dc metal
(cupru şi argint), constatăm, aşa cum a remarcat prof. V. Dergacev, că acestea nu au
analogii identice în alte culturi, piesele fiind găsite în special în arealul culturilor
Precucuteni III - Cucuteni - Tripolie (DERGACEV, 1998. p. 22, 24). In legătură cu
aceste exemplare, ne-am exprimat punctul nostru de vedere, considerându-le producţii
locale şi tipuri sau variante de piese specifice culturilor amintite (MAREŞ, 2002, p.
133). Asemenea lor sunt şi pandantivele / amulete antropomorfe cu discul plin, de cupru
şi dc aur (.IBIDEM, p. 130-132).
Pandantive / amulete antropomorfe en violon elaborate din lut, piatră, os. scoici
au fost descoperite în aşezări din faza Precucuteni II - Tripolie A, Ia Floreşti, Rogojeni
(R. Moldova). Bernasovca (Ucraina) (DERGACEV. 1998. p. 24), din faza Precucuteni
III la Costişa - Dealul Cetăţi (MONAH. 1997, p. 143-144). lţcani - Ferma 2 (inedit în
colecţiile CMB). de la Poduri - Dealul Ghinclaru (Monah et alii, 2003. p. 163, nr. 105,
p. 164. nr. 125). Din etapele Cucuteni A2-A .1 sunt exemplarele de la Cucuteni,
Hăbăşeşti, Truşeşti, Drăguşcni-Botoşani, Făcuţi. Igcşti. Tăcuta-Dealul Miclea,
Bârlăleşti, Măluşteni (MONAH, 1997. p. 136 şi urm.). Scânteia (Scânteia 1999. p. 142,
nr. 355). Ruginoasa (inedit).
Legătura dintre idolii en violon din cultura Cucuteni cu cei din Anatolia este. în
opinia cercetătorului Dan Monah, evidentă, formulându-se ipoteza că idolii en violon au
pătruns în Europa probabil prin intermediul purtătorilor complexului cultural SeskloStarcevo-Koros-Cris sau. mai sigur, prin cultura Vinca. prezenţa lor în cultura Cucuteni
- Tripolie putând fi explicată prin influenţele şi tradiţiile vinciene (MONAH. 1997, p.
143).
PANDANTIVE / AM ULETE SIM PLE
Un fragment de pandantiv simplu (fig. 5) a fost dcscoperil în staţiunea de Ia
Izvoare, în suprafaţa A. stratul co. faza Izvoare 12 (Precucuteni III). Are dimensiunile de
3.5 / 1,4 cm, fiind lucrat din tablă plată, are forma elipsoidală, un capăt rotunjit şi
prevăzut cu un orificiu de prindere (R. VULPE, 1957, p. 16, II I, nr. 2, fig. 85/5;
MAREŞ, 2002, p. 253, nr. 1195, fig. 63 / 2).
Un alt exemplar (fig. 4) provine din staţiunea de la Târpeşti - Râpa lui Bodai.
fiind descopcrit în locuinţa 24, care aparţine probabil fazei Cucuteni A\. Are dimensiuni
aproximative (după desen): lungimea de 3,60 cm şi lăţimea (la bază ) de 2,5 cm, fiind
lucrat din tablă de cupru de formă dreptunghiulară, capătul de sus este curbat uşor. piesa
fiind prevăzută cu patru perforaţii dispuse câte două în zona superioară şi la bază
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iMARINESCU - BÎLCU. 1981, fig. 199 / 10; MAREŞ, 2002, p. 314, fig. 63 / 4).
Ambele piese au similitudini cu unele plăcuţe simple din depozitul de la Cărbuna
(SHRGEEV, 1963, fig. 7; DERGACEV, 1998, p. 30, 37-39. nr. 32-35, 38-39, fig.
10/32-35, 11/38-39).
UTILIZARE ŞI RĂSPÂNDIRE
încadrate în plastica antropomorfă, pandantivele / amulete en violon sunt
reprezentări feminine puternic schematizate şi în relaţie cu practici legate de cultul
lertilităţii şi al fecundităţii (DERGACEV. 1998. p. 22 şi urm.; MAREŞ, 2002, p. 133).
Pandantivele / amulete antropomorfe en violon au servit ca obiecte cu funcţii
ipotropaice şi cu alte destinaţii (exemplarele descoperite în morminte) (DUMITRESCU
II.. 1961b. p. 74. 75. llg.. 3 / 4. 5. 7, 8 , 10; IVANOV. 1998, p. 196-198. FIG. 34. 35).
Piesele erau purtate suspendate prin perforaţia de la partea superioară, aşa cum s-a
constatat în cazul unor pandantive / amulete din depozitul de Ia Cărbuna, acestea având
rosăluri şi degradări la marginea de sus a orificiului, de la purtarea îndelungată şi de la
atârnare, la orificiile din partea inferioară a exemplarelor nefiind urme (DERGACEV,
1998, p. 30). Piesele eu două sau mai multe perforaţii dispuse simetric erau cusute pe
îmbrăcăminte, supoziţia fiind susţinută de amplasarea unor amulete discoidale pe
pieptul unei statuete antropomorfe de la Rakovec. acestea fiind cusute pe haine şi
grupate câte şase. de o parte şi de alta a unei diagonale (ENEOLITSSR, 1982, pl. LVI /
9 : MONAH. 1997. p. 136). De asemenea. în mormântul 3 (simbolic, cu o mască de lut
ce redă o figură umană, cu inventar bogat), din necropola de la Vama, pe o statuetă de
marmură se aflau cinci pandantive / discuri de aur, altul fiind alături (IVANOV, 1988,
p. 187, 188, nr. 3, fig. 8-13, 17; MONAH, 1997, p. 136).
Pandantivele / amulete antropomorfe en violon şi pandantivele / amulete simple
din metal sunt răspândite în arealul culturilor Precucuteni - Cucuteni - Tripolie.
Categoria tipologică nu mai apare în faza Cucuteni B.

NOTE
1. Depozitul de la Cărbuna cuprinde 852 dc obiecte, din care 444 de cupru (un

topor-ciocan de tip Plocnik, un topor plat. varianta Coteana, opt plăci cu capetele
întoarse - de la o brăţară montabilă - patru brăţări spiralice, două discuri cu
decor au repousse, 14 plăcuţe / pandantive, 11 mărgele tubulare, 337 mărgele,
23 plăcuţe / pandantive antropomorfe, o plăcuţă în formă de phalus, două lame),
26 de piese din marmură albă sau colorată şi din piatră (două topoare, plăcuţe,
lame. 23 mărgele), 127 obiecte de os (124 podoabe din canini de cerb. un dinte /
amuletă de om, o statuetă miniaturală feminină de os), 254 podoabe din scoici
marine (143 mărgele şi 111 plăcuţe / lame) şi două vase (Sergeev. 1963. p. 153151). Depozitul a fost republicat de Valentin Dergacev, rezultând următoarea
componenţă: două vase de lut, 444 obiecte de cupru (un topor-ciocan de tip
Plocnik, un lopor plat de lip Coteana , două plăci; obiecte de cult şi podoabă: 35
de plăcuţe / pandantive, trei plăcuţe / pandantive discoidale. două plăcuţe /
aplici, patru brăţări spiralice, o brăţară formată din opt plăci separate, 11 mărgele
tubulare, 377 mărgele), 407 piese nemetalice (unelte: două topoare-ciocan de
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piatră: podoabe: 405 obiecte din care 127 din os, 270 din scoici Spondylus şi opt
din minerale; podoabele de os includ: o mărgică tubulară, o mărgică făcută dintro măsea dc om, o mărgică în formă phalică, 12 mărgele de os - imitaţii ale
dinţilor de cerb şi 112 mărgele din dinţi dc cerb; podoabe din scoici Spondylus
includ: 158 dc mărgele cilindrice şi tubulare alungite, un fragment de scoică
destinată prelucrării mărgelelor, 102 plăci / aplice; din minerale sunt opt piese:
două din marmură şi şase din trei minerale diferite (DERGACEV. 1998. p. 2848).
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ABSTRACT
Meial processing (copper, and to a certain extent, gold and silver) in the
Cucuteni- Trypollie culture is a remarkable step in the ancient metallurgy. The
communities o f the Cucuteni-Trypollie culture made tools, weapons and adomment
objects mostly using the copper resources in the Eastern Carpathians (MAREŞ, 2002.
p. 55 - 61, 347 - 355). The typological category o f anthropomorphic pendants/ amulets
en violon belongs to the anthropomorphic Eneolithic artwork. These arc feminine
representations strongly schematized in connection with ritual practiccs o f fertility and
fecundity cults.
Anthropomorphic pendants/amulets in the shape o f violins are also known under
the names o f en violon idols or flat, Trojan idols or Hat statues en violon. Other terms.
such as board idols (Brettidolen) or shield figurines (Schildfîguren), were also uscd.
though more rarely. The violin-shaped pendants/amulets in the areal o fth e Cucuteni Trypollie culture are made mostly o f clay but also o f other materials such as copper,
silver, gold, stone and bone and they come in a great variety o f shapes.
The oldest violin-shaped copper pendants/amulets were found in the
Alexandrovka settlement, Ukraine (an unprecedented specimen, dated in the early
Trypollie/Precucuteni III. unknown preserving location) and in the Cărbuna deposit
(The Republic o f Moldova), dated at the end o f the Trypollie A phase (Precucuteni III),
or in the transition period to the Trypollie Bl phase (Cucuteni A). An anthropomorphic
violin- shaped pendant, dated in the Trypollie Bl (Cucuteni A), similar to some o f the
pieccs in the Cărbuna deposit, was found in Ruseştii Noi, The Republic o f Moldova.
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Also similar lo the pieces in the Cărbuna deposit is an anthropomorphized
m pper pendant (fig. 2) discovered at the Cucutenian tell at Poduri-Dealul Ghindaru
i Monah el alii 2003, p. 132, 172. nr. 154). In 1951, in the A3 Cucuteni station at
I ruşcşu-Ţuguieta^ in the county o f Botoşani was discovered a flat idol en violon made
ol metal, supposedly silvered copper.
Another pcndant/amulet en violon (fig.3) was discovered at the Traian settlement
Dealul Fântânilor, Zărneşti commune, the county o f Neamţ, the A-B Cucuteni levcl. It
was made o f copper tin, with a roundcd basc and six toothlets on eacli side. This idol is
similar to the second group ol the conventionally anthropomorphic pendants in the
Cărbuna deposit. It is the only known representative for the Cucuteni A-B phase. The
metal (copper and silver) anthropomorphic pendants en violon do not have identical
counterparts in other cultures; they were mainly found in the areal o f the Precucuteni
lll-Cucutcni -Trypollie cultures.
Violin-shaped anthropomorphic pendants made o f clay, stone, bone and shells
were discovered in the scttlements belonging to the phase Precucuteni II- Trypollie A at
Horeşti, Rogojeni (the Republic of Moldova), and Bcrnasovca (Ukrain), and in
scttlements belonging to the phase Precucutenu III al Costişa - Dealul Cetăţii, lţcani
Ferma 2, and at Poduri - Dealul Ghindaru. At Cucuteni, Hăbăşeşti, Truşeşti,
Drăguşeni-Botoşani, Făcuţi, Igeşti, Tăcuta-Dealul Miclea, Bârlălcşti, Măluşteni,
Scânteia and Ruginoasa were lound pendants belonging to the A2-A4 Cucuteni phases.
I lie researcher Dan Monah finds an obvious connection between the Cucutenian
violin- shaped idols and lliosc in Anatolia. Fie considers that en violon idols probably
entered Europe either due to the bearers o f the Scsklo-Starcevo-KorOs-Cris cultural
complex or. more plausibly. by the Vinca culture, vincian influenees and traditions
olfering plausible explanations regarding their presence in the Cucuteni culture
(MONAH, 1997. p. 143).
A fragment ol a simple pendant (fig 5) was discovered al the Izvoare station.
lleld A, level co, phase Izvoare 12 (Precucuteni III). Another exhibit was found at
lârpeşti - Râpa lui Bodai, in dwelling 24. probably belonging to the Cucuteni Al
phase. Both have similar features to some o f the simple platcs in the Cărbuna deposit.
(SERGEEV, 1963, fig. 7; DERGACEV, 1998. p. 30, 37-39, nr. 32-35. 38-39. fig.
10/32-35, 11/38-39).
Categorised as anthropomorphic artwork the violin-shaped pendants/amulets are
feminine representations strongly schematized in connection with ritual practiccs o f
fertility and fecundity cults. I hey were endowed with magic protcctive powers and also
performed other functions (such as the ones found in tombs). Anthropomorphic en
violon pendants/amulets and simple metal pendants/amulets were spread in the areal of
the Precucuteni- Cucuteni- Irypollie cultures. The typological category is no longer
present in the Cucuteni B phase.
Fig.l. En violon copper pendants/amulets (1. Truşeşti; 2. Poduri; 3. Traian)
Simple copper pendants/amulets (4 . Târpeşti; 5. Izvoare).
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C O N SID E R A Ţ II A SU PR A D E SC O P E R IR IL O R DIN EPOCA
B R O N Z U L U I DE LA B O SA N C I - LA POD LA R E D IU
(COM . B O SANCI, JUD. SU C E A V A )
Bogdan Petru N ICULICĂ
Paraschiva-Victoria BA TA R IU C

4.

Fig. 1. Pandantive/amulete en violon dc aramă (1. Truşeşti; 2 . Poduri- 3 TraianV
andantive/amulete simple de aramă (4. Târpeşti; 5 . Izvoare). ’

Aşezarea de la Bosanci - La Pod la Rediu a fost descoperită în vara anului
1971, de elevul de liceu Ioan Negriuc din Ipotcşti. în timpul lucrărilor de asfaltare a
drumului judeţean 208 A, carc leagă comunele Ipoteşti şi Bosanci, în dreptul
kilometrului 6 , pe partea stângă a drumului, în zona cunoscută dc localnici sub numele
de La Pod la Rediu, au apărut numeroase materiale arheologice: unelte din silex şi
piatră, oase şi fragmente ceramice. Silul amintii esic amplasat pc ambele terase joase, de
dreapta şi de stânga, ale unui mic pârâu, dc la care şi-a luai numele, afluenl dc dreapta al
râului Suceava.
Aşezarea este siluată în Podişul Fălticenilor, subunitate geografică a Podişului
Sucevei, la aproximativ 4 km S de oraşul Suceava. 1 km N de satul Bosanci şi la 1,5 km
V de. valea Sucevei, pe ambele maluri ale pârâu lui Rcdi (Rogoza). Altitudinea absolută
este dc 305 m, iar cea relativă dc 3-5 m (fig. 1-2).
Primele săpături, carc au avut un caracter de salvare, au fost întreprinse în anul
1971, dc către Nicolae Ursulescu şi Mircca Ignat, pc partea stângă a drumului Ipoteşti Bosanci (URSULESCU. 1973, p. 55), chiar în zona în care pământul fusese nivelat
mecanic dc buldozere, trasându-se o secţiune, notată S 1. orientată E-V. cu lungimea dc
15 m şi lăţimea de 2 m. Cercetările au continuat şi în anul 1972. fiind conduse de
Mircea Ignat şi Paraschiva-Victoria Batariuc, deschizându-se o nouă secţiune, notată S
11. amplasată la 20 m N de precedenta, paralelă cu accasta, având lungimea de 26 m şi
lăţimea de 2 m. Investigaţiile au fost reluate în anul 1988 de Mircea Ignat, ParaschivaVictoria Batariuc şi Vasile Demciuc, fiind prilejuite de lucrările dc îmbunătăţiri
funciare, care erau programate a sc desfăşura în zona pârâului sus amintit. A fost trasată
S III. de accastă dată pc partea dreaptă a drumului, paralel cu acesta, cu lungimea dc 30
m şi lăţimea de 2 m.
în timpul campaniei din anul 1971 nu au fost făcute observaţii stratigrafice
concludente, din pricina deranjamentelor puternice şi numeroase, determinate dc
lucrările amintite; totuşi, au fost descoperite materiale arheologice aparţinând unor
culturi şi perioade istorice diferite: Precucuteni III, Cucuteni A. Horodiştca (cum a fost
considerată la acea vreme). Noua, La Tene timpuriu (două morminte dc incincraţie).

1 Este cunoscută şi sub numele de Ipoteşti —La Pod la Rediu, din cauza faptului că limita dintre comunele
Ipoteşti şi Bosanci este dată tocmai de pârâul care traversează aşezarea. Pentru referinţe despre sit vezi:
URSULESCU. 1973: IGNAT. 1973; BATARIUC, 1980; IGNAT, 1981. p. 13, fig. 2/3. 5; ANDRONIC,
BATARIUC, 1993. p. 19-20. punct LX; NICULICĂ. IGNĂTESCU, 2003, p. 82. nr. 5. fig. 4/2.
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culturii Poicneşti-Lucaşeuca, scc. IV p. Chr. Cele mai numeroase vestigii aparţin
culturii Precucuteni - faza a Ill-a şi La Tene-ului timpuriu, celelalte materiale
arheologice apărând doar sporadic. Secţiunea S II din anul 1972 nu a interceptat nici un
complex de locuire, ci doar depuneri în strat, situaţie care a caracterizat, de altfel, şi
săpătura din 1988. când a fost descoperit un mormânt de inhumaţie aparţinând culturii
Sântana de Mureş-Cernjachov. în acest context, facem precizarea că în punctul La Pod
la Rediu a existat o aşezare importantă, aparţinând culturii Precucuteni (BATARIUC.
1980) şi două necropole, una de incineraţie, datând din La Tene-ul timpuriu (IGNAT,
1973) şi o alta, din scc. IV p. Chr.
La Bosanci - La Pod la Rediu au fost întreprinse şi numeroase campanii dc
cercetări dc suprafaţă, soldate cu descoperirea unei importante cantităţi dc piese 1itice.
între carc se remarcă unelte de silex care au fost atribuite finalului paleoliticului
superior, respectiv grave ttianului" şi ceramică aparţinând epocilor sus menţionate. Tot
din ccrcelări dc suprafaţă provine şi un vârf de săgeată din silex cenuşiu, cu baza
concavă, care poate 11 atribuit, în linii mari, primelor două perioade ale epocii bronzului.
Săpăturile arheologice, deşi restrânse, au pus totuşi, în evidenţă, existenţa unui
strat arheologic discontinuu, aliat la adâncimi cuprinse între - 0.35 m şi -0.60 m. în carc
au fost descoperite materiale ceramice aparţinând începutului cpocii bronzului şi culturii
Noua; ceramică asemănătoare provine şi din ccrcetările de suprafaţă ulterioare (19892006)J. în mod deosebit, din săpătura efectuată în anul 1972, provin mai multe
fragmente ceramice care se datează în Bronzul Timpuriu. Ceramica a fost descoperită
exclusiv în stratul de cultură, nefiind identificat, aşa cum s-a arătat mai sus. vreun
complex din această perioadă. Majoritar, ceramica aparţine categoriei grosiere, are o
culoare cenuşie, cenuşie-negricioasă sau cărămizie la exterior şi negricioasă-cenuşie în
spărtură şi conţine, ca degresanţi, cioburi pisate şi nisip. Câteva fragmente de străchini
(fig. 3/1-3). lucrate dintr-o pastă semifină şi fină, densă, de culoare ccnuşiu-cărămizie,
cu nisip şi cioburi bine sfărâmate, au fost decorate cu crestături adânci pe buză şi cu
impresiuni de formă rectangulară, executate cu un instrument special în pasta moale a
vasului. înainte dc ardere, dispuse în şir simplu (fig. 3/ 1) sau dublu (fig. 3 / 3 ), fie nu au
fost decorate (fig. 3/2). Torţilc sunt de formă semicirculară, trase din buză, cu o mică
perforaţie orizontală. Castroane/e (fig. 6 / 2 ), au uneori buza îngroşată şi au fost decorate
cu un şir de alveole pe gât; unele tipuri sunt robuste, prezentând pc corp alveole
alungite, adânci, dispuse în şir (fig. 4/5) sau alveole şi mici proeminenţe dc formă
conică (llg. 4/3). Des întâlnite sunt şi holurile, lucrate din pastă semifină şi grosieră, dc
formă semisferică, nedecorate (fig. 4/1-2) şi borcanele înalte, cu corpul drept (fig. 4/67), decorate cu un şir de alveole pe corp (fig. 4/6). sau cu un şir de impresiuni dc formă
triunghiulară realizate cu un obiect ascuţit, asociate cu o linie incizată orizontală (fig.
4/7). Vasele bitronconice cu gâtul înalt, numite şi amfore (BURTĂNESCU, 2002, tab.
I), prezente şi ele în cadrul repertoriului formelor, au buza uşor evazată, îngroşată şi
: Determinarea a fost efectuată de dr. Vasile Chirica (Institutul de Arheologie laşi), căruia îi mulţumim şi
pe această cale pentru bunăvoinţă. De altfel, pe teritoriul comunei Bosanci sunt cunoscute încă trei puncte
cu descoperiri paleolitice la: Frumoasa. Dealul Ractivanu şi La Podiş (PĂUNESCU. 1998. p. 81-82). iar
în cuprinsul comunei Ipoteşti pe Dealul Dudneci (PĂUNESCU, 1998, p. 90).
Pcriegheze întreprinse de: Mircea Ignat. Mugur Andronic. Paraschiva-Victoria Batariuc, Ion Mareş,
Florin Hău. Monica Dejan, Bogdan Niculică. Sorin Ignătescu. Materialele se păstrează în depozitul de
arheologie al CMB - Suceava şi cel al Facultăţii de Istorie - Suceava.

iilvcolată (fig. 6/1). Un fragment dc corp dc astfel de vas a fost decorat cu brâie în relief
ilvcolate, dispuse în şiruri orizontale, paralele (fig. 6/4), iar altul cu brâie duble în relief
crestate, organizate, probabil, metopic (fig. 4/4). Oalele au gâtul scurt, corpul bombat,
luiza dreaptă, puţin îngroşată şi prezintă pe umăr torţi alungite, de formă aproximativ
semicirculară, cu un orificiu dc mici dimensiuni (fig. 6/3). Alte fragmente, dc mici
dimensiuni, care aparţin probabil unor străchini, holuri sau castroane, au fost decorate
cu alveole (fig. 5/2), impresiuni dc formă triunghiulară (fig. 5/1. 4) sau unghiulară (fig.
5/3).

Ceramica descrisă mai sus prezintă unele atribute speciale, care sc referă la
forme, pastă şi decor. în contextul în care la Bosanci - La Pod la Rediu nu a fost
Jcscoperită ceramică aparţinând specici fine şi semifine pictate, pusă dc obicei în
legătură cu orizontul timpuriu dc tip Horodiştea-Erbiceni, materialul nostru, complet
diferit, din toate punctele de vedere, de cel carc defineşte etapa istorică anterioară,
prezintă un interes deosebit, întrucât, aşa cum arătam mai sus, există indicii ale unei
etape evoluate, mai târzii, comparativ cu ceea cc reprezintă, ccl puţin, etapa HorodiştcaI rbiccni incipientă, aşa cum ea a fost caracterizată, spre exemplu, dc către distinsul
profesor ieşean Marin Dinu (DINU, 1969; 1978; 1980).
Până la apariţia recentă a sintezei referitoare la Bronzul Timpuriu pe teritoriul
Moldovei, aparţinând cercetătorului Florentin Burtănescu, nu era conturată o imagine
cuprinzătoare şi clară, asupra grupurilor şi aspectclor culturale de la începutul epocii
bronzului. Lucrarea respectivă lacc referiri şi la nordul Moldovei, unde, conform
autorului, au existat în acea perioadă elemente culturale aparţinând grupului Târpeşti şi
aspectului Dolheştii Mari (BURTĂNESCU. 2002. p. 161-181).
Plecând de la formulările sus amintitei contribuţii, carc. din multe puncte dc
vedere depăşeşte cadrul „clasic” de analizare şi înţelegere a Bronzului Timpuriu din
Moldova, materialul ceramic de la Bosanci, a fost interpretat şi comparat în funcţie dc
anumite descoperiri cu caracter director, cum sunt ccle dc la Dolheştii Mari (jud.
Suceava), Târpeşti şi Izvoare (jud. Neamţ) şi Cucuteni - Cetăţuia (jud. Iaşi), deja intrate
în literatura dc specialitate, dar. în acelaşi timp, şi cu descoperiri mai puţin cunoscute,
provenind dc pe teritoriul judeţului Suceava, mai vechi sau de dată recentă: Rădăşeni
(CIUREA, 1931, p. 7-8. fig. 4-5), Suceava - Câmpul Şanţurilor 4 (BURTĂNESCU,
2002, p. 359-360, pl. XII; DUMITROAIA, 2000, fig. 37/4-5, 7), Suceava - Şipot
(MITREA et alii, 1957, p. 757-768. 777, fig. 22; BATARIUC, 1983, p. 840. pl. 1/2),
Suceava - Drumul Naţional (NESTOR et alii. 1959. p. 607), Mihoveni - Cahla Morii
(URSULESCU, BATARIUC. 1978. p. 90, fig. 6/1-3, 8/9-11, 9/1-5; DUMITROAIA.
2000. fig. 38/1-4. 7-9), Preuteşti - Cetăţuia\ Botoşana - Dealul Crucii (TEODOR,
1980. fig. 1/2, 4, 7. 10-11; 13/2-5), Suceava - lţcani - Ferma Agricolă 2 (NICULICĂ.
IGNĂTESCU. BOGHIAN, 1999, p. 41. nr. 10, fig. IX /l; NICULICĂ. IGNĂTESCU,
2003. p. 84. nr. 12, fig. 4/1. 8 ), Baia - Cetăţuie (NICULICĂ, IGNĂTESCU, 2003, p.
81, nr. 1; NICULICĂ ct alii. 2004. p. 48), Feteşti - La Schit (BOGHIAN. MAREŞ,
1 Materialul publicat de Florentin Burtănescu nu se (mai) află în depozitul de arheologie al CMB Suceava. Parcurgând însă, în primăvara anului 2005, întregul material ceramic descoperit de C. A.
Romstorler şi ulterior de colectivul şantierului Cetatea de Scaun Suceava (din colecţiile muzeului
sucevean), am identificat alte fragmente ceramice care aparţin Bronzului Timpuriu.
5 Materiale inedite, provenind din săpăturile întreprinse de Nicolae Ursulescu şi Dragomir N. Popovici în
anul 1976.
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NICULICĂ. 2001. p. 83; BOGHIAN. et alii. 2002. p. 135; BOGHIAN, ct alii. 2003. p.
125-126; BOGHIAN, et alii, 2004a, p. 120; BOGHIAN, et alii. 2004b. p. 168;
BOGHIAN. et alii. 2005, p. 148). Feteşti - Pleşcib (com. Adâncata) (ANDRONIC et alii.
2004. p. 156. nr. 184), Călugăreni - Gnu/ini (com. Adâncata) (ANDRONIC et alii.
2004, p. 158, nr. 190). Măriţeia - Bursuci (com. Dărmăneşti) (ANDRONIC et alii,
2004. p. 173. nr. 243). posibil şi pe teritoriul municipiului Rădăuţi (ANDRONIC et alii.
2004. p. 132, nr. 64, pl. IV/5)7. Notăm. în acest context, şi faptul că numeroase
fragmente ceramice, asemănătoare, provin şi din colecţiile vechi ale Muzeului din
Cernăuţi, ajunse în Muzeul de Istorie Suceava după al doilea război mondial, dar. din
păcate, nu le cunoaştem locul descoperirii.
In timpul săpăturilor întreprinse în aşezarea dc la Izvoare (111) (jud. Neamţ),
Radu Vulpe descoperea. în anii 1936-1948. materiale ceramice deosebite, pe care le-a
pus în legătură eu influenţele Schneckenberg şi Gorodsk-Usatovo, amintind, în acelaşi
timp, analogiile cu descoperirile de la Folteşti (jud. Galaţi), Văleni şi Frumuşica (jud.
Neamţ) şi Horodiştea (jud. Botoşani), plasând just aşezarea la începutul epocii bronzului
(VULPE, 1957, p. 272-274). Asemănarea dintre ceramica de la Bosanci şi cea de la
Izvoare poate fi urmărită prin intermediul următoarelor forme; străchini şi vase
bitronconice cu gâtul înalt (amfore), şi decorului: alveole, crestături şi linii scurte
ineizate sau imprimate cu un instrument special în pasta moale a vasului, înainte de
ardere, care. fiind executate în aceeaşi manieră, indică un orizont cronologic
contemporan. Astfel, amintim: străchinile (VULPE, 1957. p. 271, fig. 281/2), dintre
care una cu diametrul de 28 cm. a fost decorată cu două şiruri paralele de linii
imprimate, adânci, dc formă dreptunghiulară (VULPE, 1957. p. 269, llg. 276/1) (fig.
8/ 8 ); vasele bitronconice cu gâtul înalt (amfore) (VULPE, 1957. p. 269. fig. 276/2). cu
buza alveolată puternic răsfrântă spre exterior şi corpul decorat cu alveole sau
impresiuni făcute cu un obiect ascuţit, sub forma unor puncte ineizate sau crestături (fig.
7/6-7). Alveolele apar la Izvoare pe diferite forme, atât pe corpul vasului cât şi pc buză
(VULPE. 1957. p. 269. fig. 276/2; 277/1-4; 278/1-4) (llg. 7/2-3, 5-6).
Săpăturile conduse de profesorul ieşean Marin Dinu la Dolheştii Mari (com.
Dolheşti. jud. Suceava), în anii 1957 şi 1958. au relevat prezenţa unui strat arheologic
de la începutul epocii bronzului, aflat la adâncimile de 0,50/0.60 m. care suprapunea
mormintele aparţinând culturii amforelor sferice. în stratul de cultură au fost
descoperite, pe lângă ceramica semifină. redusă cantitativ, dc culoare cărămizie,
numeroase fragmente aparţinând categoriei grosiere şi lipituri care pot li puse probabil
în legătură cu prezenţa unor locuinţe de suprafaţă fără platformă. Au fost exploatate trei
gropi, G 1/1957. G 2 şi G 3/1958 (llg. 9/1). care conţineau materiale din Bronzul
Timpuriu: ceramică, trei fusaiole (două troneonice, una bitronconică), din care una
decorată cu mici împunsături circulare, o mărgea, două împungătoare din os şi o daltă
(?) din gresie. Ca forme ceramice, s-a pus în evidenţă prezenţa cănilor, paharelor.
borcanelor cu gura evazată, oalelor, castroanelor!străchinilor şi a vaselor bitronconice
cu gâtul înalt (amforelor). în privinţa decorului se remarcă, după spusele autorului
6 Silul este amplasat la baza dealului pe care se află cunoscuta aşezare de la Feteşti Suceava).

La Schit (jud.

Vasul miniatural în cauză se află în colecţiile Muzeului Rădăuţi. Având în vedere faptul că nu am
consultat respectiva colecţie, ne pronunţăm cu prudenţa cuvenită asupra atribuirii sale.

42

i creetării, în primul rând, brâiele în relief, simple şi crestate, organizate uneori metopic
i lig. 9/3). la care se adaugă impresiunile rectangulare (fig. 9/9). unghiulare (lig. 9/6) şi
proeminenţele (fig. 9/9). Străchinile, care nu au fost decorate, prezintă mici torţi
circulare, trase din buză (llg. 9 / 5 ), în timp ce majoritatea celorlalte forme au avut
predominant buza alveolată sau crestată. Interesant este faptul, constatat de Marin Dinu,
cm nici un fragment ceramic nu prezintă urme de decor realizat cu şnurul. Unele
. astroane prezintă torţi circulare trase din buză (fig. 9/8). alte torţi. lungi, cu secţiunea
semilunară, fiind crestate pe margini (llg. 9/2) (DINU. 1959, p. 213-215. 219. llg. 2;
DINU. 1961. p. 121-124, fig. 1-4; DUMITROAIA. 2000. p. 35. nr. 54;
BUR TĂNESCU. 2002. p. 101, nr. 13. şi p. 177-181).
Cercetătoarea Silvia Marinescu Bîlcu, carc a întreprins ample săpături
arheologice în aşezarea de Ia Târpeşti (jud. Neamţ), a scos Ia lumină interesante vestigii
care ne sunt de real folos în raportarea cultural-cronologieă a descoperirilor de la
Bosanci - La Pod la Rediu. Astfel, în monografia dedicată aşezării de la Târpeşti,
autoarea analizează şi prezintă detaliat formele şi decorurile ceramice socotite, la acea
vreme, ca aparţinând perioadei de tranziţie de la Chalcolitic la epoca bronzului
(MARINESCU-BÎLCU, 1981. p. 89-101). Este evidentă asemănarea străchinilor
(MAR1NESCU-BÎLCU. 1981, fig. 211/10, 13; 212/13, 19) (fig. 10/10. 13; 11/13. 19).
cu formele similare de la Bosanci. De asemenea, în privinţa decorului, reţinem că
brâiele în relief crestate (MARINESCU-BÎLCU, 1981, fig. 211/1; 212/9) (fig. 10/1;
11/ 9 ), diversele tipuri de alveole de pe buzele sau corpul vaselor (MARINESCUBÎLCU. 1981, llg. 211/8; 212/1-2. 18) (llg. 10/8; 11/1-2). torţile mici, perforate, trase
din buză, în formă de semicerc (MARINESCU-BÎLCU. 1981, fig. 211/13; 212/13:
213/13) (llg. 10/13; 11/13). proeminenţele conice (MARINESCU-BÎLCU, 1981, fig.
211 / 8 ) (fig. 10/ 8 ), liniile scurte de formă dreptunghiulară, imprimate în pasta moale a
vasului (MARINESCU-BÎLCU. 1981. llg. 211/9; 212/2. 5. 16) (fig. 10/9; 11/2, 5. 16).
sau triunghiulare (MARINESCU-BÎLCU, 1981, fig. 212/7. 10, 13. 19) (fig. 10/7. 10,
13. 19). sunt întâlnite în ambele aşezări.
Recent, au fost introduse în literatura de specialitate şi materialele de lip Izvoare
III/Târpeşti. descoperite la Cucuteni - Cetăfuia (jud. Iaşi), care. şi ele. prezintă bune
analogii în aşezarea noastră de la Bosanci (ALAI BA. 2004, p. 297-299).
Prin urmare, având în vedere consideraţiile de mai sus. suntem dc părere că
descoperirile de la Bosanci se asociază descoperirilor de tip Izvoare
111/Târpeşti/Dolheştii Mari. Desigur, rămâne ca poziţia lor cronologică nuanţată şi
raportarea la ansamblul elementelor care definesc Bronzul Timpuriu de pe teritoriul
Moldovei să fie precizate de cercetările viitoare, evident, în măsura în care şi alte situri
din aceeaşi perioadă vor 11 investigate, iar materialele provenite din săpăturile mai vechi
se vor introduce în circuitul ştiinţific.
O
altă categorie semnificativă de descoperiri din aşezarea de la Bosanci
Pod la Rediu, aparţine perioadei târzii a epocii bronzului, respectiv culturii Noua
(URSULESCU. 1973, p. 55) (fig. 12). Şi aceste vestigii au fost descoperite în stratul de
cultură, izolat, fără a constitui complexe de locuire, precum şi în timpul cercetărilor de
suprafaţă. Ceramica a fost confecţionată dintr-un lut în general de bună calitate, cu
silieolit şi fragmente ceramice ea degresant, culoarea fiind de regulă cenuşiunegricioasă. mai rar cu nuanţe cărămizii; formele au fost greu dc reconstituit, din cauza
stării extrem de fragmentare a materialului. Astfel, putem aminti următoarele tipuri de
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ABSTRACT
By means o f the present study, the authors introduced in the scientific circuit
materials belonging to the Bronze Age, discovered more than 30 years ago while
digging the settlement from Bosanci - La Pod la Rediu (the county of Suceava). The
ceramic materials belong to the Early and Late Bronze Age (the Noua culture),
discovered, unfortunately, not in elosed complexes, but only in the culture layer. The
pottery dating back to the Early Bronze Age is particularly important. According to the
authors, who analyscd more than one settlement (in Moldavia) with similar ceramics,
this belongs to the cultural horizon Târpeşti/Dolheştii Mari/Izvoare III. The Early
Bronze Age settlement from Bosanci is one o fth e few o f this kind on the territory ofth e
Suceava county which have been researched systematically.
Fig. 1. Topographical location o f the site from Bosanci - La Pod la Rediu (Suceava
County). Extract altcr the DTM map, ed. 1963, scale 1:25.000, sheet L-35-17-B-a.
Fig. 2. Satellite view on the site from Bosanci - La Pod la Rediu (after Google Earth,
February 2006).
Fig. 3. Bosanci - La Pod la Rediu (Suceava County). Early Bronze Age pottery. 1-3,
collections CMB - Suceava, new materials.
Fig. 4. Bosanci - La Pod la Rediu (Suceava Counţy). Early Bronze Age pottery. 1-7,
collections CMB - Suceava, new materials.
Fig. 5. Bosanci - La Pod la Rediu (Suceava County). Early Bronze Age pottery. 1-4,
collections CMB - Suceava, new materials.
Fig. 6 . Bosanci - La Pod la Rediu (Suceava County). Early Bronze Age pottery. 1-4,
collections CMB - Suceava, new materials.
Fig. 7. Izvoare (Neamţ County). Early Bronze Age pottery. Various types o f amphora.
1-7, after VULPE, 1957.
Fig. 8 . Izvoare (Neamţ County). Early Bronze Age pottery. 1. fragment o f a large pot; 2, 6 8 , fragments o f a bowl ; 3. fragment o f vessel-car; 4-5. fragments of bitronconic pottery. 15, 8 . after VULPE. 1957; 6-7, after BURTĂNESCU, 2002, pl. XIX.
Fig. 9. Dolheştii Mari (Suceava County). 1, pit 3 with materials from the Early Bronze
Age. 2-10, ceramics. 1-10, after DINU, 1959, 1961.
Fig. 10. Târpeşti (Neamţ County). Early Bronze Age pottery. 1, M l; 2, M2; 3, 10, M4;
5-13. from the settlement. 1-13, after MARINESCU-BÎLCU, 1981. fig. 211.
Fig. 11. Târpeşti (Neamţ County). Early Bronze Age pottery. 1-19, after MARINESCUBÎLCU, 1981, fig. 212.
Fig. 12. Bosanci - La Pod la Rediu (Suceava County). 1-7, Noua pottery discovered
during the surface research. 1-7, collections CMB - Suceava, new materials.
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Fig. 3. Bosanci - La Pod la Rediu (jud. Succava). Ceramică din perioada timpurie a epocii bronzului.
1-3, colecţiile CMB - Suceava, materiale inedite.
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Fig. 4. Bosanci - La Pod la Rediu (jud. Suceava). Ceramică din perioada timpurie a
epocii bronzului. 1-7, colecţiile CMB - Suceava, materiale inedite.
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Fig. 7. Izvoare (jud. Neamţ). Ceramică din prima perioadă a cpocii bronzului.
Diverse tipuri dc amfore. 1-7, după VULPE, 1957.
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Fig. 8 . Izvoare (jud. Neamţ). Ceramică din perioada timpurie a epocii bronzului.
1, fragment dc vas de mari dimensiuni; 2, 6 - 8 , fragmente de castroane; 3, fragment
toartă; 4-5, fragmente de vase bitronconice. 1-5, 8 , după VULPE, 1957; 6-7,
după BURTĂNESCU, 2002, pl. XIX.
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Fig. 9. Dolheştii Mari (jud. Suceava). 1, groapa 3 cu materiale din Bronzul Timpuriu.
2-10, ceramică. 1-10, după DINU, 1959, 1961.
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Fig. 10. Târpeşti (jud. Neamţ). Ceramică din perioada timpurie a epocii bronzului.
1.M1; 2, M2; 3. 10, M4; 5-13, din aşezare. 1-13, după MARINESCU-BÎLCU,
1981, fig. 211.
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Hg. 11. I ârpeşti (jucl. Neamţ). Ceramică din perioada timpurie a epocii bronzului.
1-19, după MARINESCU-BÎLCU, 1981, fig. 212.
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Fig. 12. Bosanci - La Pod la Rediu (jud. Suceava). 1-7, ceramică
Noua descoperită în timpul cercetărilor de suprafaţă. 1-7, colecţiile
CMB - Suceava, materiale inedite.
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în primăvara anului 2003, în partea sud-vestică a oraşului Fălticeni (zona
fostului sat Buciumeni, astăzi cartierul Buciumeni), au fost descoperite. întâmplător,
urmele unei întinse aşezări, cu materiale arheologice datând din Epoca Bronzului şi
1lallstatt-ul timpuriu. Deoarece nu a existat posibilitatea de a întreprinde un sondaj
preliminar cu caracter stratigrafie în acest sit. considerăm că este utilă introducerea, în
circuitul ştiinţific, a materialelor descoperite, datorită caracterului aparte al
descoperirilor.
Aşezarea de la Buciumeni se află amplasată în subunitatea geografică Podişul
Fălticenilor a Podişului Sucevei, pe un platou aliat pe partea stângă a Pârâului Târgului
(afluent de dreapta al râului Şomuzul Mare), la aproximativ 150 m N-V de ferma
zootehnică (fosta C.A.P.), la o altitudine absolută de 360-365 m. Altitudinea relativă a
sitului este de 5-10 m, expunerea fiind totală (fig. 1, 2). Coordonatele geografice ale
acestuia sunt următoarele: 47°27'34" lat. N şi 26°16'39" long. E.
In această aşezare. Bronzul Mijlociu este reprezentat prin fragmente ceramice
aparţinând complexului cultural Trzciniec - Komariv — Bilyj-Potik - Costişa.
Majoritatea fragmentelor ceramice provin de la vase fără decor, lucrate dintr-o pastă de
calitate inferioară, friabilă, cu silicolit şi/sau silex pisat în compoziţie. Ţinând seama de
grosimea pereţilor, constatăm existenţa vaselor de mari dimensiuni, de tipul castroanelor
şi vaselor cu corpul rotunjit.
Alte fragmente ceramice, cu pereţii subţiri, conţinând doar nisip ca degresant,
având un aspect exterior îngrijit, provin de la ceşti de dimensiuni medii. Unele dintre
vasele de mari dimensiuni, cu pereţii groşi, dar atent finisaţi, cu diametrul corpului de
aproximativ 30 cm, mai păstrează decorul alcătuit din triunghiuri haşurate incizate.
dispuse cu vârful în jos (fig. 7/4).
In legătură cu posibilele analogii, menţionăm faptul că în Podişul Sucevei sunt
cunoscute mai multe aşezări, necropole şi descoperiri funerare singulare, aparţinând
vastului complex cultural Trzciniec - Komariv - Bilyj Potik - Costişa, unele cercetate
sistematic, altele fiind semnalate în urma cercetărilor de suprafaţă (NICULICĂ, 2005).
Astfel, în zona Sucevei asemenea vestigii, aparţinând culturii Komariv, sunt semnalate
la: Suceava - Biserica Beizadelelor (URSULESCU, POPOVIC1, 1987, p. 76. nota 21),
Adâncata - Sub P ă d u r e I m a ş 2 şi Dealul Lipovanului’ (ANDRONIC ct alii. 2004, p.
1 Săpături inedite. Bogdan Petru Niculică. Mircea Ignat. 2006.
: Necropolă tumulară, aflată în curs dc cercetare, vezi CCA, 2002. 2003, 2004, 2005.
' Cercetări de suprafaţă Vasile Alănăsoaie (1980-2004). Bogdan Petru Niculică (1995-2006).
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155. nr. 180), Călugăreni - Grădini4 (ANDRONIC ci alii, 2004, p. 158. nr. 190). Ilârtop
(URSULESCU, POPOVICI, 1987, p. 72-76), Mihovcni Cahla Morii
(DUMITROAIA. 2000. p. 135; BATARIUC, 2001, p. 40-41), fiind atribuite, de către
cercetători, ultimelor două faze de dezvoltare a culturii. în privinţa descoperirilor de la
Buciumeni nu ne putem pronunţa, evident, asupra încadrării cronologice, dat liind
caracterul perieghetic al cercetării.
Cele mai numeroase materiale arheologice de la Buciumeni aparţin Bronzului
Târziu, respectiv culturii Noua.
Uneltele din os descoperite sunt fragmentare, fiind reprezentate de obişnuiţii
omoplaţi crestaţi, întâlniţi în majoritatea aşezărilor Noua, de lustruitoare/şlefuitoare şi
împungătoare, realizate din oase de vită.
De asemenea, de pe suprafaţa aşezării provin şi numeroase deşeuri de silex, care
pol li puse în legătură cu posibila prelucrare in si/u a materiei prime. Dintre piesele
Unite din silex, dar recuperate într-o avansată stare fragmentară, menţionăm lame cu una
sau două mediane, împungătoare, şlefuitoare din silicolit şi marnă etc.
Trecând la analizarea ceramicii descoperită în aşezare, observăm că. din punct
de vedere tipologic. în lotul pe care l-am avut la dispoziţie, au fost identificate
următoarele tipuri de vase:
1. pahare, lucrate din pastă semifmă, cu gura îngustă (aproximativ 10 cm
diametru), buza dreaptă şi corpul bitronconic, nedecorate (fig. 3 / 1).
2 . ceşti cu două torţi supraînălţate, cu butoni plan-convecşi şi discoidali
aplatizaţi, lucrate din aceeaşi pastă semifină sau fină, de asemenea, fără decor.
Diametrul gurii acestor vase variază între 16-21 cm (fig. 3/3-4).
3. străchini, lucrate din pastă cu microprundişuri, silex şi/sau silicolit pisat, cu
buza evazată, decorate cu un brâu în relief, alveolat. Diametrul la gură variază între 1720 cm (fig. 3/2).
4. vase de tip „sac" de diferite forme şi dimensiuni (fig. 4-5).
4.a. vase de tip „sac”, cu pereţii drepţi sau uşor oblici, lucrate din pastă grosieră,
cu microprundişuri şi silex/silicolit pisat, decorate de regulă cu un brâu simplu în relief
(fig. 4/5; 5/1, 4), uneori alveolat (fig. 4/4) sau cu butoni (fig. 5/2), amplasat sub buza
vasului. Uneori, deasupra acestui brâu în relief, au fost practicate mici alveole circulare
sau ovale (lig. 4/2. 4). Diametrul la gură variază între 21-41 cm (fig. 5).
4.b. vase de tip „ sac” cu pereţii înclinaţi, cu corpul rotunjit, lucrate din aceeaşi
pastă grosieră, dccorate cu brâu în relief dispus oblic pe corpul vasului sau nedecorate.
Diametrul la gură variază între 18-25 cm (fig. 6/3).
Nu lipsesc nici torţile cu butoni supraînălţaţi de formă ovoidală (fig. 6/1) sau
fragmentele de strecurători (fig. 6/ 2 ).
Cele mai bune analogii pentru aceste descoperiri le găsim în aşezările de la
Cumpărătura (NICULICĂ, 2004), Mihoveni - Cahla Morii (URSULESCU,
BAIARIUC, 1978, p. 89 şi fig. 6/4-5; 9/6), Mitocu Dragomirnei - Straiului
(ANDRONIC, BATARIUC, 1993, p. 11, nr. XIII)5, Botoşana - Dealul Crucii
(TEODOR, 1980, p. 46-48) (jud. Suceava) sau Corlăteni - Pe Ţarină (jud. Botoşani)
(FLORESCU, 1991, p. 52, nr. 148), care corespund fazei clasice de dezvoltare a culturii
' Cercetări de suprafaţă Vasile Atânăsoaie (1980-2004), Bogdan Petru Niculică (1999-2006).
s Materiale ceramice inedite, aflate în colecţiile CMB - Suceava.
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S uim (faza a Il-a), conform periodizării interne a culturii în viziunea lui Adrian C.
I K-rescu (FLORESCU, 1964).
Frecvente pe suprafaţa sitului sunt şi materialele aparţinând Hallslatt-u\u\
timpuriu. Acestea provin de la vase de diverse dimensiuni, cu pasta amestecată cu nisip
ţi cioburi pisate, de culoare neagră/cărămizie, cu suprafaţa uneori lustruită şi canelată.
Notăm prezenţa unor fragmente ceramice care păstrează tortiţele-apucători, perforate
\citical (fig. 7/1), cu analogii în aşezarea de tip Gâva-Holihrady de la Grăniceşti (jud.
Suceava), caz în care toarta nu a fost perforată vertical (LÂSZLO, 1994, fig. 15/1-2,
. arianta Ab).
De asemenea, vasele-borcan, cu pereţii groşi, drepţi şi buza rotunjită, se
întâlnesc în câteva exemplare (fig. 7/2), având pe corp un decor compus din doua grupe
i câte două proeminenţe (butoni) de formă rotunjită, asemănătoare cu cele din aceeaşi
i,v/are de la Grăniceşti (LÂSZLO, 1994. fig. 17/5, varianta Bb).
Un singur fragment provine probabil de la o cupă de dimensiuni mai mari (cca
' I cm diametrul maxim) (fig. 7/3), lucrată din pastă lină bine arsa, conţinând nisip lin şi
cioburi pisate, cu suprafaţa finisată cu o angobă de culoare cărămizie şi buza lobată.
<'orpul vasului este bombat, prezentând un fragment de toartă, sub care a fost realizai un
..ir de mici alveole. Astfel de vase cu buza lobată sunt des întâlnite în mediul Gâvallolihrady, inclusiv la Grăniceşti (LÂSZLO, 1994, lig. 33/3).
Pe baza caracteristicilor acestor materiale, şi a asemănării ceramicii cu cea din
aşezările de la Grăniceşti şi Şiret - Dealul Ruina (jud. Suceava)6, putem atribui
orizontul hallstattian de la Buciumeni grupului Grăniceşti al culturii Gâva - Molihrady,
probabil contemporan cu staţiunea eponimă din judeţul Suceava.
în concluzie, aşezarea de la Fălticeni — Buciumeni prezintă o importanţă
deosebită din punctul de vedere al locuirilor menţionate. Este cunoscut faptul că siturile
cu o stratigrafie complexă de tip Costişa-Komariv/Noua/I Iallstatt timpuriu suni puţine
în ţara noastră şi insuficient cercetate. Dintre acestea putem aminti: Badragi
(ANDRONIC, 1994, p. 13-14), Ciomârtan (ANDRONIC, 1994, p. 14), Humoreni Coasta Dineşti (ANDRONIC, 1997, p. 56. 58 şi nr. 89, 91), Mihoveni - Cahla Morii
(URSULESCU, BATARIUC, 1978), Şiret - Ferma Sinăuţi (URSULESCU,
ANDRONIC, HĂU, 1988. p. 86 , punct II). ţoale în judeţul Suceava. Credem că o
investigare sistematică ar contribui la lămurirea multor probleme legate de Epoca
Bronzului şi începutul Epocii Fierului în partea de nord a Moldovei.

6 Materiale inedite, colecţiile CMB - Suceava. Vezi şi CCA, 1995, 1996, 1999, 2001-2005.
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ABSTRACT
The surTace archaeological rcsearch undertaken in the spring o f 2003 in the
south-western part o f Fălticeni (in the area ofth e former village Buciumcni) occasioned
the discovery o f some very interesting archeologic material in some ash-pits (zolniki).
The pottery belongs to the cultures Komariv, Noua and Gâva-Holihrady (the Grăniceşti
group). Taking into consideration the lact that the sites with a stratigraphy like
the
present one are quite rare in the Plateau of Suceava,
although an archaeologicalsurvey
has noi yet been possible, the authors o f the present study chose to introduce the
archaeological material in the scientific circuit.
Fig. 1. Satellitc image o fth e archaeological site from Fălticeni - Buciumcni (after
Google Earth, Oetober 2006).
Fig. 2. Topographical location of the settlement from Fălticeni - Buciumeni. Extract
from The DTM topographical map, sheet L-35-17-D-a. scale 1:25.000, colour edition,
1985.
Fig. 3. 1-4, Noua culture pottery.
Tig. 4. I -5, Noua culture pottery.
Fig. 5. 1-4, Noua culture pottery.
Fig. 6 . 1-3, Noua culture pottery.
Fig. 7. 1-3, Early Hallstatt pottery;4, Komariv ccramical fragment.
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Fig. 2. Amplasarea topografică a aşezării de la Fălticeni - Buciumcni.
Extras din harta topografică DTM, coala L-35-17-D-a, scara 1:25.000,
ediţia color, 1985.
Fig. I. Vedere din satelit asupra zonei silului arheologic de la
Fălticeni - Bucium au (după Google Earth, octombrie 2006).
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H g. 3. 1-4, ccramică aparţinând culturii Noua.

Fig. 4. 1-5, ceramică aparţinând culturii Noua.
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Fig. 5. 1-4, ceramică aparţinând culturii Noua.
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Continuând seria publicării rezultatelor investigaţiilor noastre de teren
arheologice1, în cazul acestui articol ne-am propus punerea în circuitul ştiinţific a
câtorva descoperiri periegheticc de importanţă - după opinia noastră - mai deosebită.
O
primă categorie de cercetări de teren au vizat izvoarele dc apă sărată
(slatinele) din judeţul Suceava, despre care - de altfel, după cum se ştie - avem ştiri
documentare încă din evul mediu2.
O
adevărată inventariere a lor s-a făcut ulterior, la scurt timp după anexare
Bucovinei de către Habsburgi, cei caic şi-au propus o exploatare cât mai judicioasă a
bogăţiilor naturale ale noii provincii. Astfel, s-a pus în evidenţă existenţa celor mai mari
şi mai concentrate izvoare de slatină: Pârleşti (= Cacica - cu mai multe izvoare),
Voitincl. Solea şi Crasna'.
Meritul de-a fi observat primul existenţa unor vestigii ceramice în preajma unor
astfel de slatine, a revenit lui I. Şandru'1. Pornind de aici, arheologii M. Ignat şi N.
Ursulescu şi-au îndreptat atenţia asupra punctului Slatina Mare din pădurile din
apropierea oraşului Solca\
Ulterior, în timpul investigaţiilor dc lungă durată carc au avut drept temă bazinul
hidrografic al Soloneţului, autorul acestor rânduri a descoperit punctul dc exploatare

>
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1

1

1 M. Andronic, RepertoriuI arheologic al comunei Grăi/ieşti (jud. Suceava), în Suceava, XIII-

tU i
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Fig. 7. 1-3, ceramică aparţinând Hallstatt-ului timpuriu;
4, fragment ceramic de tip Komariv.

XIV, 1986-1987, p. 24-74; idem, Repertoriul arheologic al comunei Zamostea (jud. Suceava),
în Suceava, XXI, 1994, p. 11-19; idem. Evoluţia habitatului uman in bazinul hidrografic
Soloneţ din paleolitic până la sfârşitul secolului al XVIll-lea, Supliment VI, Anuarul Muzeului
Naţional al Bucovinei, Suceava, 1995-1996. La acestea adăugăm repertoriile comunelor Straja.
Putna, Gălăneşti, Grăniceşti, Calafindeşti şi Zvorîştea, parţial cele ale altor comune (Brodina,
Vivovu de Sus, Bilca, Frătăuţii Noi, Arbore, laslovăţ, Adâncata, Dărmăneşti, Mitocu
Dragomirnei) şi a oraşului Rădăuţi (M. Andronic, P.V. Batariuc, FI. Hău, M. Gogu, B.P.
Niculică, I. Mareş, Noi cercetări arheologice de teren în judeţul Suceava, în Suceava, XXIXXXX, 2002-2003, voi. I, p. 117-226), cât şi cele ale altor zone, în colaborare (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. 9-23; N. Ursulescu, M.
Andronic, FI. Hău, Contribuţii la cunoaşterea aşezărilor de pe teritoriul Şiretului înainte de
constituirea oraşului medieval, în Suceava, XIII-XIV, p. 85-101).
* M. Andronic, Evoluţia habitatului..., p. 124-125.
Şt. Ceauşu, Contribuţii la istoricul exploatării sării la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în
prima jumătate a secolului al XlX-lea în Bucovina, în Suceava, IX, 1982, p. 378-379.
' 1. Şandru, Contribuţii geograjico-economice asupra exploatării slatinelor în Bucovina de Sud,
în Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi, 3, 1952, 1-4, p. 407- 423.
s N. Ursulescu, Exploatarea sării din saramură in neoliticul timpuriu, în lumina descoperirilor
de la Solea (jud. Suceava), în SC1VA, 28. 1977, 3, p. 307-315.
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neolitică a sării dc la Cacica (incinta vcche a salinei)6, carc după cantitatea deosebit de
mare de resturi dc brichetaje care se găsesc în pământ, într-un strat de cca. 40-50 cm. se
pare că a fost locul cel mai intens folosit de cucutenieni in acest scop cel puţin din
nordul Moldovei1. Nu peste mulţi ani descoperirile din Moldova, inclusiv din Bucovina
au fost integrate unui studiu mai cuprinzător .
Iată deci, că acum - prin publicarea datelor de mai jos - numărul punctelor cu
descoperiri arheologice legate dc folosirea saramurii în arealul bucovinean crcşte în chip
substanţial.
în continuare, prezentăm sintetic, descoperirile făcute:

Mâtioara (com. Rîşca) pe o linie imaginară orientată N-NV/S-SE, care delimitează în
mare zona premontană dc cea montană.
Izvorul, amenajat ca fântână, se găseşte în valea unui mic afluent al pârâului
Putredu (sau Slatina) - pl. 1/2: 11/2. Aici terenul nu a fost arat, şi numai datorită unor
mici rupturi dc teren şi activităţii cârtiţelor s-au dcscoperit unele vestigii ceramice, şi
acestea de mici dimensiuni şi destul dc atipice. Cu foarte puţine cxcepţii acesta are ca
ingredient cioburi pisate. Este realizat în totalitate cu mâna şi ars oxidant (de regulă
incomplet). Câteva fragmente ar putea aparţine neoliticului, prin pasta lor moale,
prăfoasă, şi arderea completă la cărămiziu. Câteva, prin compoziţia cu microprundiş
pisat ar putea aparţine culturii Noua (pl. V I/13). iar altele, cu suprafaţa interioară neagra
pot fi din Hallstatt (pl. V I/11).
După cele observate în teren, în acest loc, odinioară împădurit nu a existat o
aşezare proriu-zisă, ci mai degrabă adăposturi sezoniere ale comunităţilor în a căror
teritoriu (organizat probabil pe firul apelor mai importante) intra acest punct.
Conţinutul de săruri dizolvate de la această slatină este de circa 239,6 gr./l ,
reprezentând deci o cantitate considerabilă de sare în suspensie.
în acest punct Mugur Andronie şi Emil Ursu au efectuat în toamna anului 2002
un mic sondaj12.

1. Straja, com. Straja (cercetare 1998)
In urma cercetărilor de teren din ultimii ani dc pe cursul superior al râului
Suceava, de la intrarea sa în ţară (comuna Ulma) şi până la Brodina, nu s-a descopcrit
decât la Falcău un mic fragment dc lamă, din silex alburiu, uşor patinat, probabil din
paleolitic9.
După trecerea unui defileu numit Caraula, carc îngustează valea râului Suceava
şi se trece în arealul comunei Straja, descoperirile s-au înmulţit substanţial.
în apropierea dealului Afiniş (sau Afinet- pl.II/], pct. A), unde de altfel şi acum
există un mic izvor cu apă sărată, folosit de săteni până în vremea ultimului război
mondial (loc Săraturi), pe marginea terasei stângi a Pârâului Brâulenilor, s-a descopcrit
un interesant material litic preistoric10. Numărul neobişnuit de mare de aşchii de marnă
calcaroasă şi de menilit, comparativ cu descoperirile carc s-au făcut ulterior pc restul
arealului comunei Straja şi pe cel al comunei din aval Vicovu de Sus. ne facem să
considerăm că aici a existat un punct locuit măcar sezonier - probabil paleolitic - ceva
mai intens, tocmai datorită prezenţei izvorului sărat din imediata apropiere.
Astfel dc vestigii litice, sau chiar ceramice, se vor descoperi probabil de către
arheologii din Ucraina în apropierea izvorului (sau izvoarele) din zona localităţii Slatina
(din vecinătatea Crasnei) aflată Ia numai 7 km N-V (în linie dreaptă, dincolo de actuala
frontieră), depărtare de dealul Afiniş.
2. Remezeu, com. Vicovu de Jos (cercetare 1982,1998)
Slatina Voit inel este şi astăzi folosită dc localnici pentru necesităţile curente de
alimentaţie, cât şi pentru conservarea sezonieră a cărnii de porc. Şi ca se află plasată ca
şi cele de la Slatina (reg. Cernăuţi), Marginea, Solea, Cacica, Slatina (com. Slatina) - şi

" M. Andronie, Cacica - un nou punct neolitic de exploatare a sării, în SCI VA, 40, 1989, 2. p.
171-177. Alte informaţii utile pentru acest sit vezi în idem. Evoluţia habitatului..., p. 125126, 140, 144-145.
în incinta vcchii saline. în anii 1996-1997. M. Andronie secondat de I. Mareş au executat două
mici secţiuni de control. Cercetări inedite, cu prezentare a principalelor rezultate în Cronica
cercetărilor arheologice. Campania 1996, Buc., 1997, p. 8 , pct. 15.
M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, D. Monah. Exploatarea surselor de apă sărată din Moldova: o
abordare etnoarheologică, în Thraco-Dacica, tomul XIII, nr. 1-2, Bucureşti 1992 p 159167.
' M.Andronie. P.V. Batariuc, FI. Hău, M. Gogu, B.P. Niculieă, I., Mareş, op. cit., p. 1 17
10 Ibidem, p. 118.
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3. Marginea, com. Marginea (cercetare 1982, 1999)
O
foarte bună concentraţie de sare (circa 270,3 gr./l), arc slatina Marginea, plastă
în Poiana Plcşii, de pe partea dreaptă a pârâului Hoşca, afluentul dc dreapta a pârâului
Şoarecul, care se varsă în Suceviţa în dreptul satului Voievodcasa. Deşi este departe şi
acum de aşezări omeneşti, apa sa continuă să fie folosită în alimentaţie, izvorul fiind
amenajat sumar în acest scop (pl. 1/ 1).
Terenul poienii actuale, de mare întindere, în pantă, a cunoscut de-a lungul
timpului numeroase alunecări de teren, provocate probabil de defrişările masive care au
avut loc aici de-a lungul timpului. Fireşte terenul nu a fost arat niciodată. Cu toate
acestca, cercetarea atentă a descoperit pc o mică suprafaţă lipsită dc vegetaţie mai multe
resturi ceramice şi bucăţi dc cărbune. Cărbunii provin fie dc la o vatră dc foc folosită la
încălzit, lic - mai puţin probabil - dc la operaţiunea de fierbere a saramurii în scopul
obţinerii sării recristalizate. Ceramica, lucrată numai cu mâna, arc cioburi pisate ca
ingrediente. Datorită unui fragment care are suprafaţa interioară neagră, uşor lustruită,
putem data - cel puţin o parte din material - în Hallstatt. Săparea acestei gropi a
confirmat datarea iniţială, prin descoperirea alături de mici bucăţi dc cărbune a câtorva
cioburi13.
4 . Doroteia, com. Frasin (cercetare 1996, 2007)

Slatina din Doroteia sc pare că arc o concentraţie redusă de sare, de circa 148,4

11 Analiză efectuată de ing. Viorica Lavrie, în cadrul Laboratorului Zonal Suceava, căreia - ea şi

pentru următoarele situaţii - îi mulţumim şi pe această cale.
13 M. Andronie, F. Ursu, Voitinel, com. Gălâneşti, Marginea, com. Marginea, jud. Suceava. în

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002, Bucureşti, 2003, p. 341.
13 Ibidem, p. 341.
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gr./l. 15 Ea se află la o depărtare de aproximativ trei kilometri de valea râului Suha, în
plină zonă forestieră (pl. 1/3-4). Izvorul este amenajat, fiind folosit şi astăzi pentru
alimentaţie publică.
în jurul său, în rupturile mici de teren sau în urmele
deşiroireperiodică aapei
pluviale, se pot observa spărturi foarte numeroase de rocă locală,inclusiv şistnegru,
între cele studiate, câteva poartă urme evidente de cioplire antropică (pl.VI/5-10):
1) burin de u n g h i;
2 ) lamă cu scobituri retuşate ;
3) fragment de lamă ;
4) patru nuclee fragmentare sau epuizate ;
5) mai multe aşchii cu urme de cioplire15.
Piesele nu prezintă forme tipice pentru o epocă sau alta. putând aparţine
paleoliticului superior sau mezoliticului. Notabil este faptul că nu departe de aici. la
Frasin a fost descoperit utilaj litic paleolitic, la care ne vom referi mai jos.
în afara acestor slatine, au fost cercetate şi alte asemenea izvoare. în acelaşi
bazin hidrografic al Suhăi, izvorul sărat din localitatea Slătioara (com. Stulpicani) este
plasat tot în pădure, dar în marginea sa, aproape de drumul comunal. Cercetarea noastră
a solului nu a dus până acum la descoperiri arheologice propriu-zise.
Fără descoperiri concrete - cel puţin deocamdată - s-a soldat şi investigarea
izvorului sărat din localitatea Slatina (com. Slatina). El se află Ia o depărtare de 4-500m
N-E de cunoscuta mănăstire de aici. la baza unei mici terase înierbate.
Nici alte foste sau actuale surse de slatină, din cele cercetate mai demult, nu au
oferit vestigii arheologice. Ne referim la cele din bazinul hidrografic Soloneţ: slatinele
de la Poiana Bălţii, Runc, Dulcea şi cea din cătunul Codru16.
Concluzionând, am încercat aici argumentarea faptului că aceste locuri cu
izvoare sărate trebuie în continuare să deţină în atenţia cercetătorilor o atenţie sporită,
constantă, putând încă oferi surprize cu totul deosebite. Rămâne însă, ca tocmai
organizarea unor săpături sistematice, măcar cu titlu de sondaj, să fie organizate în
aceste situri în viitor.
* *
*
Altă temă care ne-a interesat în cercetarea perieghetică în Bucovina a fost cea a
locurilor care posedă toponime sugerând o fostă fortificaţie.
Prezentăm, ca şi în cazul slatinelor, obiectivele într-o ordine de plasare dc la
nord la sud:
I. Straja, cont. Straja (cercetare 1998)

l! Este posibilă totuşi o concentraţie mai mare, în condiţiilc prelevării eşantionului de analiză
mai de la fundul fântânii.
15 Mulţumim şi cu acest prilej colegului dr. Vasile Chirica de la Institutul de Arheologie al
Academiei Române din Iaşi pentru sprijinul în verificarea materialului litic.
16 M. Andronie, Evoluţia habitatului..., p. 143-144. în cazul slatinei Dulcea, semnalăm totuşi la
o apropiere de câteva sute de metri a mai multe vestigii arheologice prezentate în lucrarea
amintită la punctul nr. 113.
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Făcând o trecere în revistă a toponimelor ce sugerează fortificaţii, Dimitrie
Olincscu semnala la sfârşitul secolului trecut existenţa aici a unui Ioc numit Zam ca 17
• hiar şi alegerea acestui toponim spune ceva. Nu s-a folosit nici termenul de llorodişte,
mai timpuriu, caracteristic perioadei de coabitare româno-slavă, oricum anterioară
o u lu i mediu şi constituirii statului feudal Moldova, nici cel de Cetate-Cetăluie. folosit
intens în epoca modernă. Termenul dc Zamca provine din limbile slave, fiind preluat
probabil din lumea poloneză cu care Moldova se învecina în nord 1 , Straja - o spune
inclusiv numele său - având cu siguranţă un rol de pază şi control a traficului montan
uman şi probabil mai puţin de mărfuri, care folosind văile Ceremuşului Alb şi Putilei
dinspre hotarul cu Polonia sau ale apelor dinspre Maramureş, ajungea în valea Sucevei,
râu al cărui traseu ajungea în vechea capitală a Moldovei, cu acelaşi nume. Prin urmare
/am ca şi Straja aparţin sigur evului mediu, perioadei de organizare a hotarelor statului
feudal.
Straja deci ocupa o poziţie avansată în teritoriul Moldovei, asemănătoare cu cea
I localităţii sucevene Vama, care Ia rându-i controla traficul dinspre Transilvania şi
Maramureş folosind de la o vreme valea Moldovei14,
Merită să mai menţionăm că la Vicov, puţin în aval de Straja, este amintită în
documente vama mică. iar în zona Tarcăului (aproape de oraşul Bicaz de azi), exista o
altă Strajă (uneori mentionată sub numele de Straja Mică) cu străjerii săi. având acelaşi
rol2".
Cercetarea arheologică şi toponimică a arealului comunei Straja a dus la câteva
constatări. în momentul de faţă localnicii nu mai cunosc toponimul Zamca. Urmele
fortificaţiei propriu-zisă - dacă a şi existat - probabil de mici dimensiuni, din lemn - şi
eventual pământ - nu mai pot 11 surprinse vizual. în schimb menţionăm persistenţa
denumirii Pârăului Străjii. un mic aflucnt de stânga al Sucevei, care ajunge în valea
râului Suceava în dreptul unui mic platou numit Podarei (pl. 11/1, pct. B). Poate că
tocmai aici a existat punctul fortificat Zamca. în timpurile ultimei conflagraţii mondiale
tocmai aici s-a construit o cazemată, pornindu-se tot dc la avantajul strategic al poziţiei.
Notabil este şi faptul că la numai câteva sute de metri în amonte se află cel mai îngust
loc de trecere al văii, numit din vremurile primului război mondial Caraula (amintit
deja), când aici s-au desfaşurat lupte înverşunate dintre austro-ungari şi ruşi.
2. Frasin, com. Frasin (cercetare 1997, 1998)
în cadrul unor stabiliri sau întăriri de hotare mănăstireşti, a fost menţionat de-a

17 D. Olinescu, Charla arheologică a Bucovinei, în BSRG. XV, 1894. trim. I-II, p. 73.
Is Notabilă este frecvenţa deosebit de mare a toponimului Zamca, tocmai în nordul Moldovei, D.
Olinescu amintind în acest context localităţile Hliniţa (lângă Boian), Igeşti, Crasna, toate azi
în regiunea Cernăuţi, Suceava, Măriţei-Dărmăneşi şi Şiret în judeţul de azi Suceava (Ibidem,
p. 73-77). Adăugăm aici şi dealul Zamca de la Cacica (M. Andronie, Evoluţia habitatului....
p. 64).
19 Denumiri cu rezonanţă istorică dc context în zona montană a Bucovinei, demne de menţionat.
sunt numele localităţii Moldova-Suliţa (exact de la izvoarele râului Moldova, importantă cale
de acces!) şi pârâul Pârcălab, puţin mai spre N-V, în teritoriul ocupat de sovietici după 1940.
20 I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, I. p. 235; DIR. XVI, Moldova, voi. I, p. 29;
DRH, XIX, A. Moldova, p. 48 şi 604.
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dintr-un relief montan şi premontan bine împădurit, recunoaşterile de teren fiind, pe
aceste suprafeţe, cu lotul sporadice şi foarte dificile.
Pornind astfel dc la această realitate, în primăvara anilor 1992-1995. 1998-1999,
2001, 2003 - 2004. autorul acestor rânduri a iniţiat unele cercetări în zona Depresiunii
Domelor şi pe cursul superior al Moldovei. Drept rezultate ale acestor eforturi, au fost
descoperite vestigii care au aparţinut unor colectivităţi umane paleolitice.
Prezentăm, mai jos, sintetic, aceste descoperiri:

- aşchic nucleiformă. din silex puternic calcinat, atipică;
- două deşeuri, rebuturi de cioplire, menilit.
După cum sc observă, deşi deocamdată vestigiile de aici sunt modeste, şi pe
acest loc. care oferea avantaje reale, s-au prelucrat diverse roci locale în cadrul unei
comunităţi de vânători, dar poate şi de pescari, ţinând cont de apropierea râului şi a
confluenţei sale cu Dorna din vecinătate. Poziţionarea pare să fi avut un rol identic ca
cel de la Bicaz30, în supravegherea strictă a vânatului care se perinda în deplasările sale
sezoniere pe valea Bistriţei.
în ceea ce priveşte datarea acestor descoperiri perieghetice, în această fază cu
totul incipientă de cercetare, nu se poale decât avansa ideea apartenenţei lor la
paleoliticul mijlociu sau superior. Ţinând cont de realităţile statistice evidenţiate mai
demult de C. S. Nicolaescu-Plopşor, care considera că “Moldova reprezintă regiunea
cea mai bogată în locuiri gravettiene în aer liber"'1. optăm, ipotelic. pentru o dalare în
L-ravetian. De altfel, în paleoliticul superior, aurignacian şi gravetian, se încadrează
marea majoritate a descoperirilor din cursul mijlociu şi inferior al Bistriţei: Bicaz
(punctele Baicu şi Piciorul G ol)’2. Sccu, Ceahlău-Cetăţica, Dârţu, Podiş-Ceahlău.
Bistricioara-Lutărie, Bofu-Mic şi Bofu-Mare, Ghinţieş-Frasinu33, Lespezi'”1 şi Poiana
Cireşului-Piatra Neamţ35.
în această ordine de idei. noile puncte de locuire descoperite, sunt în măsură sa
puncteze şi în bazinul superior al Bistriţei, prezenţa omului paleolitic.

1. Coverca, com. Panaci (cercetare 1992, 2 0 0 1 , 2003)
Pe prima terasă a pârâului Buciniş. cu circa 100 m înainte de confluenţa sa cu
Pârâul Negru, în terenul arat al săteanului Serghie Alupi28, s-au identificat unele piese
litice. carc oferă date concrete de existenţă în acest loc a unor tabere de vânătoare
sezoniere (pl. V /l). Materialul se compune din29:
- aşchie de aspect Levalloi.y, neretuşată. din şist negru zis de Audia:
- lamă de decorticare mijlocie, fragmentară, neretuşată, din menilit;
- vârf de lamă, atipic din silex ;
- aşchic mijlocie, neretuşată, cu talon diedru, din menilit;
- aşchie atipică din şist negru de Audia
- aşchie atipică (menilit ?) şi două aşchii din silex cenuşiu deschis.
Fără să beneficiem de o gamă mai bogată de unelte, în această fază incipientă a
semnalării descoperirii, atribuim aceste vestigii paleoliticului mijlociu sau superior.
Notabilă este şi prezenţa aşchiilor, provenite în urma prelucrării pc loc a unor astfel de
roci locale, ceea ce se constituie în argument al prezenţei umane aici destul de
îndelungate şi repetate. Merită să subliniem şi apariţia aici printre unele aşchii a unui tip
de silex deosebit, maroniu-roşcat din care s-a realizai un gratoar pe bot dc lamă (pl.
VI/4). La ultima revenire aici am avut şansa să descoperim şi, peste pârâul Buciniş, pe o
forma dc leren ceva mai înaltă decât fânaţurilc din jur, în ogorul arat al lui Dumitru
Ortoanu Maja, o aşchie din silex cenuşiu deschis, cu urme dc patinare, ceea ce extinde
mult arealul prezenţei de natură arheologică umană aici (pl. V/2-3).
2.
Punct Chilia, Vatra Doinei (cercetare 1993,2001,2007)
Punctul se plasează în valea Bistriţei, în teritoriul suburban al oraşului amintit,
spre limita sa de E-SE, deci, după confluenţa Bistriţei Aurii cu Dorna. Beneficiind de un
orizont vizual deosebit de larg pe acest sector bistriţean, pintenul terasiform preferat
pentru o aşezare temporară a unei comunităţi, probabil gravetiene, este plasat pe partea
stângă a Pârâului Chiliei, modest afluent de stânga al râului (pl. 1V/4). Orientarea sa este
deci spre sud, expus din plin luminii soarelui. Pentru o identificare oricând facilă, a
terenului respectiv, menţionăm că el se plasează la circa 40 m S-SV dc micul cimitir
Chilia sau la câţiva zeci de metri mai la vale de noul releu de telefonie mobilă amplasat
aici în ultimii ani. Materialul litic (pl. VI/1-3) descopcrit cu acest prilej, în terenul arabil,
se compune din mai multe piese, între care:
- lamă mijlocie, neretuşată, din menilit (?);
Mulţumim şi acum colegului Simion Maja, de la Muzeul Cinegetic din Vatra Dornei pentru
semnalarea iniţială făcută.
29 Material litic verificat de către dr. Vasile Chirica ca şi cel de la punctul următor.
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3. Frasin, com. Frasin (cercetare 1995, 1998. 2007)
Pe terasa din dreptul confluenţei râului Moldova cu afluentul său dc dreapta,
Suha, în grădinile arate ale gospodăriilor C. Volanschi şi G. Nichita, de la circa 100 m
nord de biserica localităţii, în timpul perieghczclor desfăşurate în toamnele anilor 1995
şi 1998, a fost descoperit următorul material litic:
- vârf de lamă ce retuşe marginale, din şist negru de Audia;
- două fragmente de lame mici, patinate, dintr-un silex de culoarc crem;
- fragmente de lame, două din şist negru dc Audia şi unul din menilit (?).
în stadiul de debut al cercetării acestui punct, care va necesita în ani multe
re v e n iri succesive, este deosebit dc dificil de datat mai exact acest material litic.
4. Molid, com. Frasin (cercetare 1995, 1998. 2007)

' M. Dragotcscu, Aşezareapaleolitică de la Bicaz. in Carpica, 1, 1968, p. 17-24.
‘ V. Căpitanii, Descoperiri paleolitice în bazinul Bistriţei, în Carpica, I, 1968, p. 9 şi II, unde
se face şi un istoric al descoperirilor din bazinul hidrografic al Bistriţei.
'2 FI. Mogoşanu, M. Matei, Noi cercetări paleolotice in zona Bicaz, în SCIVA, 3, 32, 1981, p.
416.
C. S. Nicolaescu-Plopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşanu, Le paleolithique de Ceahlău, în
Dacia. N. S., X, p. 8-30; cf. Şi Al. Păunescu, Cu privire la perioada de sfârşit a
epipaleoliticului in N-V .ţi N-E României şi unele persistenţe ale lui in neoliticul vechi. în
SCIV. 15, 3, 1964, p. 330.
1M. Bitiri, V. Căpitanii, Aşezarea paleolitică de la Lespezi, jud. Bacău. în Carpica, V, 1972, p.
39-67.
" V. Căpitanii, Descoperiri paleolitice în judeţele Neamţ şi Vaslui. în Carpica. II, 1969, p. 7.
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5. Câmpulung Moldovenesc (cercetare 1999)
în prundişul unei cărări ascendente care pleacă din strada Plaiul Deia. din dreptul
casei cu numărul 1. spre un grup dc case locuite de rromi, a fost descoperit un topor,
neperforat, din rocă locală, folosit până la mutilare. Descoperirea este notabilă, ţinând
cont de raritatea deosebită a acestor vestigii în zona montană putând reprezenta în
acelaşi timp cea mai veche dovadă a prezenţei umane în arealul urban de aici.
6 . Poiana Micului, cam. Mănăstirea Humorului (cercetare 2004)

Investigaţiile de teren de pe valea pârâului Humor s-au soldat cu două
descoperiri preistorice. Primul sit este plasat pe marginea unei terase care înaintează
până aproape de confluenţa apei amintite cu afluentul său de dreapta, Stoeneasa Mare
(pl. IV/3). Aici s-au descoperit pe o suprafaţă de circa 800 m pătraţi cinci aşchii de silex
cu un avansat grad de patinare.
O
altă aşchie asemănătoare a fost descoperită pc malul drept al pârâului Humor,
în dreptul locului dc confluenţă cu un afluent ce vine din pădure, pc ogorul din spatele
cantonului silvic de aici.
Concluzionând, dorim să subliniem încă o dată necesitatea intensificării
deosebite a cercetării sectoarelor montane, pline încă dc surprize, chiar dacă - aşa cum
se cunoaşte - aceste zone tentează doar pe acei arheologi care dau dovadă de multă
pasiune şi tenacitate din partea specialiştilor eforturi suplimentare şi tenacitate.
List of figures
Pl. I: 1 - salt-marsh Marginea; 2 - salt-marsh Voitinel; 3, 4 - salt-marsh Doroteia.
Pl. II; 1 - the map o f the superior coursc o f Suceava, in the area o f the commune Straja
and Vicovu de Sus; 2 - location o f the salt-marsh Voitinel.
Pl. III; 1 - hi11 Cetăţuia-Frasin (the arrow shows Piatra lui Damian - Damian's Stone); 2
- Piatra lui Damian; 3, 4 - some o f the places which might have been used as lodgings.
Pl. IV: 1 - the location on the hill Valea Bună o f the palcolithic site lrom Soloneţul
Nou; 2 - the stage of destruction of the site, caused by the exploitation o f clay by the
villagers; 3 - the palcolithic site from Poiana Micului (the confluence o f the brook
Humor (left), with its affluent, Stoeneasa Mare (right); 4 - the top o f the hill from
Pârâul Chiliei (Vatra Dornei).
Pl. V: I - panorama o f the confluence o f the brooks Buciniş with Pârâul Negru; 2, 3 little height with disclosure.
Pl. VI: lithic picces and prehistoric pottcry: 1-3 - Vatra Dornei; 4 - Covcrca; 5-10 Doroteia; 11-14 -salt-m arsh Voitinel. Pl. VII: Location o f the Austrian defence vvorks
from Gura-I lumorului (National Archives - Vienna).
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Pl. I: 1-slatina Marginea; 2-slatina Voitinel; 3, 4-slatina Doroteia.

în terenul arabil din dreptul confluenţei pârâului Doabra cu Moldova, la circa
100 m N-E dc intersectarea căii ferate cu şoseaua europeană, cercetarea de teren, a dus
la descoperirea unui vârf de lamă. cu unele retuşe marginale, dintr-o rocă dc culoare
crem- maronie, opacizată (silex ?). Şi aici - se înţelege - vor H necesare multe alte
reveniri anuale, pentru a se putea cunoaşte mult mai bine datarea exactă şi intensitatea
locuirii acestui punct arheologic.
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Pl. II: 1-Harta cursului superior al Sucevci, în zona comunclor Straja S
si Vicovu dc Sus; 2-amplasarea slatinei Voitincl.
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Pl. III: 1-dealul Cetăţuia-Frasin (săgeata indică locul Pietrei lui Damian);
2-Piatra lui Damian; 3, 4-unele dintre locurile carc au putut fi folosite drept
adăposturi umane.
85

00

o

1

9
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Pl. IV: 1-amplasamentul de pe Dealul Valea Bună a sitului paleolitic de la Soloneţul Nou; 2-stadinl de distrugere a sitului,
cauzat de exploatarea lutului de către săteni; 3-situl paleolitic de la Poiana Micului (confluenţa pârâului Humor
(stânga), cu afluentul său Stoeneasa Mare (dreapta); 4-botul dc deal de la Pârâul Chiliei (Vatra Doinei).
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Pl. V: 1-panoramă a zonei dc confluenţă a pâraielor Buciniş cu Pârâul Negru; 2, 3-mică înălţime cu descoperire.
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Pl. VI: piese liiice şi ceramică preistorică: 1-3 -Vatra Doinei;
4-Covcrca: 5-10 -Doroteia; 11 - 14 -slatina Voitincl.
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Pl. VII: Amplasarea fortificaţiilor sistemului defensiv
austriac dc la Gura-Humorului (Arhivele Naţionale-Viena).
89

NOI M A T E R IA L E A R H E O L O G IC E DIN C O M U N A V L Ă SIN E ŞT I,
JU D E Ţ U L BO TO ŞA N I
Vasilc D IACONU

Situată în Câmpia Moldovei, comuna Vlăsineşti are un teritoriu dominat de
li'.iluri şi coline, străbătut de două cursuri de apă importante: Başeul şi Jijia. Din punct
l ■vedere administrativ, comuna Vlăsineşti 1 are în componenţă satele: Vlăsineşti2. Sârbi
şi Miron Costin.
în ceea ce priveşte relieful acestei comune, se remarcă o cuestă liniară, orientată
osl-vest, dezvoltată pe partea dreaptă a Văii Başeului, ce începe de pe teritoriul comunei
Şiiubieni şi are o dezvoltare maximă pe o lungime de circa 6 km, până pe teritoriul
comunei Hăneşti. Această cuestă este străbătută de torenţi, iar cei mai mulţi pot li
întâlniţi pe versantul nordic al Dealului Raicului ( Valea Budăilor, Valea La Ciritei,
Valea La Răchite, Valea Ba.sia). Interfluviile sculpturale se prezintă sub formă dc
coline, dealuri şi platouri joase, partea lor superioară fiind acoperită cu luturi aluviale.
Versanţii sculpturali ocupă partea cea mai importantă din relieful comunei'5.
Ca dovadă a intensei locuiri a zonei, stau numeroasele urme materiale
descoperite pe teritoriul comunei prin intermediul cercetărilor arheologice. Locuirea
intensă a acestci regiuni arc la bază o serie de factori geografici, indispensabili
comunităţilor umane. în acest sens, amintim existenţa unei reţele hidrografice
complexe, formată din pâraie şi izvoare care îşi adună apele în cursul Başeului şi al
.lijiei. Această reţea hidrografică, alături de solurile cernoziomice. favorabile
agriculturii, precum şi formele de relief ce ofereau posibilităţi de apărare (boturi de deal,
terase), reprezintă câteva dintre cele mai importante condiţii de habitat pentru
comunităţile umane.
Cercetările arheologice dc suprafaţă şi cclc sistematice, au dezvelit pe teritoriul
acestei comune urme arheologice consistente, încadrate într-un interval cronologic Larg,
cuprins între eneolitic şi evul mediu, în puncte precum: La Ocoale4, Vatra salului', La
1 Gh. Burac, I. Canciuc, V. Lebădă, M. Trufin, D. Pancu, Comuna Vlăsineşti. Monografie. Ed.

Agata, Botoşani, 2005, p. 15.
2 Salul Vlăsineşti este atestat documentar la 20 iunie 1446, printr-un act emis de către Ştefan

cel Mare, la Suceava în care ni se spune: „Facem ştire cu această carte a noastră, tuturor cui
să cade a şti, precum au venit înaintea noastră şi dinaintea lunarilor noştri, dumnalui Oana ce
au fost u paharnic, de a lui bunăvoe, ş-au vândut un sat, dintr-al său uric, slugii noalre, Petrii
Vlasinecul, drept 50 zlotih tatarschih, anume Vlăşineştii, din ocinile lui...”, DRII, A, voi I,
(1384-1448), Moldova.doc. nr. 268.
3 Cili. Burac, I. Cauciuc, V. Lebădă, M. Trufin, D. Pancu, op. cit., p. 25-27.
1 în acest punct, au fost descoperite opt morminte sarmatice, datate în a doua jumătate a
secolului al Ul-lea e.n.; Grigore Foit. Mormintele sarmatice de la Vlăsineşti (jud. Botoşani),
în SCIV, 4. 1970, p. 667-673.
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),
Dealul Viei1, Grădina CA/,s, Gura B otezei\ Coada iazului Hâneşti10, Movilele
de peste liaşeu".
Datele de natură arheologică pot fi completate şi prin informaţiile oferite de
unele toponime locale, mai ales cele care implică termenul „movilă” 12: Dealul
Movilelor, Movila Steag Ciomag, Movila Ursului, Movila de pe 30, Movila Raicului,
Movila Stoianovici, Movila cea Mare, Movila Iosub. Aceste toponime, vin să
demonstreze, ceea ce a fost confirmat, în unele cazuri şi prin cercetări arheologice, că în
aceste puncte se găsesc structuri antropice (tumuli) clin anumite etape cronologice.
* * *
Recunoaşterile arheologice de suprafaţă, efectuate de noi între anii 2005-2006,
au permis identificarea unor puncte arheologice noi (vezi harta 1). Scopul acestor
recunoaşteri a fost acela de a stabili intensitatea locuirilor umane pc malul drept al
Başcului, în zona comunei Vlăsineşti, areal prea puţin cercetat clin punct de vedere
arheologic.
în cadrul recunoaşterilor dc suprafaţă, am utilizat ca principiu general revenirea
periodică (de obicei, după lucrările agricole de toamnă şi primăvară), pc locul
descoperirilor deja tăcute dc noi. pentru o încadrare eultural-cronologică cât mai sigură
şi pentru a surprinde alte niveluri de locuire. Tocmai din acest motiv trebuie subliniat
caracterul relativ al datării unor urme de locuire, cât şi imposibilitatea surprinderii dc la
început a tuturor nivelurilor culturale dintr-un anumit punct. Acest fapt implică

5 Literatura arheologică menţionează existenţa în acest punct a unui mormânt de înhumaţie, ce

avea ca inventar o ceaşcă cu toartă supraînălţată, decorată cu triunghiuri haşurate, specifice
epocii bronzului, cultura Costişa; Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul
arheologic al judeţului Botoşani, voi. I. Bucureşti, 1974, p. 297; Gh. Dumitroaia, Comunităţi
preistorice din nord-estul României, Piatra Neamţ, 2000. p. 138; Elena-Roxana Munteanu,
Alte descoperiri, în V. Cavruc, Gh. Dumitroaia (coord.), Cultura Costişa in contextul epocii
bronzului din România, Piatra-Neamţ, 2001, p. 54.
” în curtea şcolii, cu ocazia unor lucrări edilitare a fost descoperit un mormânt de înhumaţie, ce
avea ca inventar două vase lucrate la roată, din pastă cenuşie, datate probabil în sec. IV-e.n.;
Filaret Aprotosoaie, Câteva noi puncte arheologice descoperite in zona Săvenilor şi in
împrejurimi, în Hierasus, 1979, p. 124.
Aici sunt semnalate fragmente ceramice de la sfârşitul epocii bronzului, cultura Noua; N.
Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Emilia Zaharia, Aşezări din Moldova de la paleolitic până în
secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 269.
8 Sunt semnalate diferite materiale arheologice de factură eneolitică, din sec. V-III î.e.n, precum
şi o monedă din sec II. e.n.; Al. Păunescu, P. Şadurschi. V. Chirica, op. cit.,p. 297; Gh. Burac,
I. Canciuc, V. Lebădă, M. Trufin, D. Pancu, op. cit., p. 56.
9 în acest punct au fost descoperite fragmente ceramice La Tene şi din evul mediu, precum şi o
monedă dc la Wladislav II Iagello (1377-1392); Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, op.
cit.,p. 297.
10 în colecţia Muzeului din Săveni se allă mai multe materiale arheologice descoperite în această
zonă, dintre care amintim mai multe fragmente ceramice de Ia sfârşitul epocii bronzului, din
sec. IV-V e.n. şi din evul mediu; Ibidem.
11 Pe malul stâng al Başeului, au fost depistate mai multe movile, care par să reprezinte
monumente funerare (tumuli); Ibidem, p. 298.
13 Gh. Burac, I. Canciuc, V. Lebădă. M. Trufin, D. Pancu, op. cit., p. 25-27.
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*■loc luare unor viitoare cercetări dc teren şi săpături sistematice, carc să completeze
u est stadiu iniţial.
Prezentăm în continuare noile puncte în carc au fost depistate materiale
tiiheologice, încadrate între paleolitic şi prima epocă a fierului.
1. La. Movilă- în hotarul cu satul Hărîeşti, pe culmea Dealului Tăpşan, se află
im tumul (fig. 1/2), de mari dimensiuni, cu o înălţime de aproximativ 5m şi un diametru
ile 20 m. din preajma căruia am recoltat câteva fragmente ceramice atipice, clin pastă
grosieră (probabil hallstattiene) şi o aşchie de silex uşor patinată (fig. 3/5).
2. Pe Tăpşan- La 200 m est de punctul menţionat anterior, pe un bot dc deal,
illat în marginea drumului Hăneşti-Săveni (fig. 1/1). au fost culese de la suprafaţa
{•olului numeroase fragmente ceramice, piese de silex, resturi osteologice şi bucăţi de
chirpic cu amprente de nuiele, carc provin de la pereţii unor locuinţe. Aşezarea clin acest
punct beneficiază de un amplasament favorabil, fiind apărată din două laturi de pante
naturale abrupte, iar înspre sud pot fi surprinse şi la ora actuală urmele unui şanţ de
apărare.
Cea mai mare parte a materialului ceramic este dc factură hallstattiană şi provine
Jc la diferite tipuri de recipiente (vase cu corp globular, străchini, ceşti), decorate cu
i uneltiri orizontale (fig. 2 / 5 , 6 , 8 ), brâie simple sau prevăzute cu „apucători” aplatizate
(lig. 2/9). Analogii apropiate pentru ceramica hallstattiană clin acest punct pot fi
surprinse în aşezările de la Crasnaleuca (jud. Botoşani)13, Mihălăşeni (jud. Botoşani) 11şi
I ruşeşti (jud. Botoşani)1'.
Un fragment ceramic deosebit, provine dc la o ccaşcă de culoare cărămizie,
decorată cu triunghiuri incizate, umplute cu împunsături (fig. 2 / 11), aşa cum se întâlnesc
adesea în mediul cultural Costişa16.
Tot în cadrul acestei aşezări a fost descopcrit un fragment ceramic din partea
inferioară a unui vas, lucrat la roată, dintr-o pastă- de bună calitate cu mult nisip în
compoziţie, de culoare cărămizie-roşiatică (fig. 2/12), datat în sec. II-I1I e.n.
Materialul litic recoltat dc pe suprafaţa aşezării este constituit clin lame şi aşchii
de silex (fig. 3/6-9). unele patinate, clar au fost descoperite şi câteva piese calcinate. Nu
excludem posibilitatea ca unele dintre piesele litice patinate să aparţină unui nivel de
locuire palcolitic.
3. Pârâul Budăielor- în albia accstui afluenl de dreapta al Başeului (fig. 1/5), au
fost descoperite mai multe resturi osteologice, unele dintre acestea fiind de mari
dimensiuni. Cele mai multe oase au fost scoase din stratul aluvionar, de la o adâncime
dc 1- 1,5 m. O piesă deosebit de interesantă, o constituie fragmentul de os, pc suprafaţa
căruia a fost realizată o şănţuire curbată, cu scop decorativ (fig. 4/1. 2). Unele dintre
resturile osteologice recoltate din albia acestui pârâu sunt pietrificate, ceea ce atestă
I ’ M. Brudiu. Cercetări arheologice de teren la Carsnaleuca şi Cotit Miculinţi, în Hierasus,
1979, p. 88, fig. 5/ 1/3, 8; fig. 6/1-4.
II Constantin Iconomu, Octavian Liviu Şovan, New archaeological discoveries o f tlie

Corlăteni-Chişinău culture in Mihălăşeni-Botoşani, în Hireasus, XI, 2001, fig. 5, fig. 7.
15 Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Marilena Florescu, A. C. Florescu, Truşeşti. Monografie

arheologică. Iaşi, 1999. fig. 41 1/10.
10 Gh. Dumitroaia. op. cit., fig. 113/2; Valeriu Cavruc, Gh. Dumitroaia (coord.), op. cit., pl.

66/1, 2, pl. 67/4.
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vechimea destul de mare a acestora. Nu excludem existenţa în această zonă a unui punct
fosilifer sau a unei aşezări ce ar putea aparţine paleoliticului.
4. L utărie- Pc partea stângă a drumului ce duce spre Săveni, exploatarea lutului
şi a nisipului de către localnici a scos la suprafaţă diferite artefacte care atestă existenţa
unei aşezări umane preistorice (fig. 1/ 6 ). Excavaţiilc adânci au distrus stratul arheologie,
pc o suprafaţă de aproximativ 20 m2, din cadrul căruia am putut recolta câteva
fragmente ceramice şi osteologice. Materialul ceramic, destul de fragmentar şi corodai
poate 11 încadrat în cultura Cucuteni. iar pc baza detaliilor tectonice am stabilit că
aparţine fazei A-B. Câteva fragmente ceramice, lucrate din pastă grosieră, de culoare
neagră la exterior şi cărămizie la interior, sunt specificc primei epoci a fierului.
Din materialul osteologic recoltat, se remarcă un străpungător (fig. 3/13) şi două
oase perforate transversal, a căror utilitate nu ne este deocamdată cunoscută (fig. 3 / 11-

Urneşti (jud. Botoşani) 17 şi Săveni (jud. Botoşani)18, dar şi în unele aşezări din
publica M oldova19.
în concluzie, putem afirma că prin intermediul recunoaşterilor de suprafaţă am
iescoperit noi puncte de interes arheologic care contribuie la completarea repertoriului
itheologic al comunei Vlăsineşti. Deşi cercetarea noastră a vizat un areal restrâns ce
uprinde malul drept al Başeului, ne-am putut forma o imagine succintă referitoare la
uliul natural al acestei regiuni şi asupra modului cum acesta a influenţat comunităţile
umane.
în cele şapte puncte arheologice descoperite de noi, am recoltat materiale
nhcologice diverse, atât din punct de vedere tipologic, dar mai ales cronologic, care
•testă locuirca acestei zone încă din paleolitic. Eneoliticul este atestat prin două aşezări
.ne aparţin ultimelor două faze de evoluţie ale culturii Cucuteni (fazele A-B şi B).
Pentru epoca bronzului, deşi materialul arheologic este redus cantitativ, aparţine cu
ertitudine culturii Costişa. Prima epocă a fierului, este cel mai bine documentată, prin
n ei aşezări, care se află fie în zone dominante, fie pe terenuri joase. La toate acestea se
adaugă şi materiale arheologice consistente specifice sec. IV e.n. (cultura Sântana de
Mureş) care vin să întregească tabloul descoperirilor mai vechi din acestă zonă .

12).

5. La Lizieră- La contactul cu şesul Başeului, dc o parte şi dc alta a drumului ce
duce spre Săveni, în apropierea unei liziere de salcâmi, au fost recoltate fragmente
ceramice hallstattiene şi resturi osteologice. Aşezarea ocupă o zonă joasă, uşor în pantă,
dar ferită de apele Başeului.
6. La Bordei- în acest punct, pe vârful unui deal, lucrările agricole au scos la
suprafaţă fragmente ceramice cărămizii, bucăţi de chirpic de la pereţii locuinţelor (fig.
1/4). un nuclcu de silex patinat (fig. 3/1). piese denticulare, cu urme dc lustru (fig. 3/3),
un vârf de săgeată din silex (fig. 3/10) şi mai multe aşchii.
Aşezarea beneficiază de un cadru natural favorabil, fiind amplasată într-o zonă
dominantă, mărginită de pante abrupte, care îi oferă bune posibilităţi de apărare (fig.
1/3).
Compoziţia pastei, modul de execuţie şi de ardere, permit încadrarea ceramicii
din acest punct în repertoriul tipologic al culturii Cucuteni, probabil faza B. Un singur
fragment, ce provine de la buza unui vas. este decorat pe gât cu linii line incizate
vertical şi ar putea 11 caracteristic culturii Horodiştea (fig. 2 / 1).
7. La est dc sat- Tot pc partea stângă a drumului Hăneşti-Vlăsineşti, în direcţie
cu satul Sârbi, pe un teren în pantă, am recoltat fragmente ceramice, resturi osteologice
şi aşchii de silex.
Materialul ceramic poate 11 datat în sec. IV e.n. (cultura Sântana de Mureş), dar
prezenţa pieselor de silex indică şi urmele unei locuiri anterioare. Ceramica descoperită
aici este de bună calitate şi poate II împărţită în două categorii: ceramică fină şi
ceramică grosieră. Fragmentele din prima categorie, provin de la vase lucrate dintr-o
pastă omogenă şi bine frământată, dc culoare cenuşie şi uneori cărămizie. Pe baza
acestor fragmente pot II reconstituite câteva forme ceramice, precum: vase cu corpul
globular, căni, străchini (fig. 5/1-10). Tot din această catcgoric au fost recuperate mai
multe fragmente ceramice care provin de la vase cu baza inelară (fig. 5/ 12, 13).
Cea de a doua categorie ceramică este slab reprezentată, prin câteva fragmente
lucrate din pastă grosieră cu mult nisip şi microprundişuri în compoziţie (fig. 5/14, 15).
Cele mai apropiate analogii le găsim în necropolele culturii Sântana de Mureş de la

Nr.

Toponim
Paleolitic

[1
I

2

3
4
5
6

7

La movilă
Pe tăpşan
Pârâul Budăielor
Lutărie
La lizieră
La bordei
La est de sat

X (?)
X

Etapa cronologică
Epoca
Epoca
Eneolitic
fierului
bronzului
X(?)
X
X
X

Secolele
II-IV e.n.
X

X
X

X
X
--------------------------------------------

Tabel 1- Noile puncte arheologice semnalate prin recunoaşteri de supralaţă.

17 Emilia Zaharia, Neculai Zaharia, Octavian-Liviu Şovan, Necropola din secolul IV de la

Hăneşli, judeţul Botoşani, în ArhMold, XVI, 1993, p. 151-187.
u Filaret Aportosoaie, Câteva noi puncte arheologice descoperite in zona Săvenilor şi in
împrejurimi, în Hierasus, 1979, p. 123, fig. 3/5.
1' Ion Vlasenco, Alexandru Popa, Noi aşezări de tip Sântana de Mureş-Cernjachov pe teritoriul
Republicii Moldova, în Hierasus, XI. 2001, pl. 10/13.
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Rcsume
Dans la periodc 2005-2006, sur le territoire de la commune Vlăsineşti (dep.
Botoşani) ont ete effectue reconnaissances de terrain, qui ont conduit â la decouverte de
nouveaux habitats, dans de points comme: La Movilă, Pe Tăpşan, Pârâul Budăielor,
Lutărie, La Lizieră, La Bordei, La est de sat.
Du point de vue chronologique, ceux-ci appartiennent au paleolithique, â
reneolithique (la culture Cucuteni), â l'Age du Bronze (la culture Costişa) et au
premier Age du Fer. Le materiei archeologique est divers et couprend des fragments
ceramiques, des outils en silex et os. Une piece particuliere a ele decouverte en isolation
dans le lit d'un ruisseau, et elle represente un fragment d'os, â decor incise, qui pourrait
appartenir au paleolithique (fig. 4).
Toutes ces decouvertes â cote des cel Ies affectuees antdrieurement contribuent â
realiser une image au plus complete, concernant Pintensite de l'habitation humaine
dans cette zone, dans le pre- et protohistoire.
Legende des figures
C arte 1- Commune Vlăsineşti (d'apres Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica,
1974).
Fig. 1- Differents points archeologiques sur le territoire de Ia commune
Vlăsineşti: 1- Pe Tăpşan', 2-La Movilă; 3-La Bordei; 4-fragments
ceramique et morceaux de brique en torchis du point La Bordei, 5Părâul Budăielor, 6 - La Lizieră.
Fig. 2- Fragments ceramique et fusarole (2): 1- 4, La Bordei'. 5-12, Pe Tăpşan.
Fig. 3- Pieces en silex et os (11-13); 1-4, 10. La Bordei: 5. La Movilă: 6-9. Pe
Tăpşan: 11-13, Lutărie.
Fig. 4- Fragment d'os â decor incise; 1, 2-Pârâul Budăielor.
Fig. 5- Fragments ceramique et fusarole (11) du IV apres J.C.- La est de sat.

Harta 1 - Comuna Vlăsineşti
(după Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, 1974).
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3

5

6

Figura 1- Diferite puncte arheologice dc pe teritoriul comunei Vlăsineşti:
1-Pe Tăpşan: 2-La Movilă; 3-La Bordei: 4-fragmcnte ceramice şi bucăţi dc chirpic
din punctul La Bordei, 5-Pârâul Budăielor, 6 -Lutărie.

Figura 2- Fragmente ceramice şi fusaiolă (2): 1- 4, La Bordei: 5 -12, Pe Tăpşan.
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Figura 4- Fragment de os cu dccor incizat; 1, 2-Pârâul Budăielor

Figura 3 - Piese din silex şi os (11-13); 1-4, 10, La bordei;
5, La Movilă; 6-9, Pe Tăpşan', 11-13, Lutărie.
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APXEOJIOriHHI MATEPIAJIH XIV CT. 3 IIAM’MTOK
MKVKMPIHH5I BEPX H bO rO nPYTY TA C E P E /ţH b O rO AHICTPA
C. B. I1HBOBAPOB

Figura 5 - fragm ente ceramice şi fusaiolă (II) din sec. IV c .n . La est de sa,

/foc^izt^emiH icTopii MOKiipi'iMH Bepxiiboro Ilpyry ra Cepefliiboro /Jiricrpa
fi %Muciia LIepniBenbKa o6ji. Y K p a ÎH H ) b XIV cr. hamTOBxycTbCH Ha pa/i Tpy;tHomiB.
I- t l'c.Ma BiAcyTnicTb MirKiix noBiaoMJieiib riHceMimx ;t>Kcpc;i. OcTamii Jiume
^.KcytOTb (JjaKT npiixcmy b 3aneua;t rajiHitbKoî Pyci, obojio/uhhh îY repuropiV 6i;ii>m
ni'i ) i himh cycmniMH aep>KaBaMH, a xaKO>K KOHCTaryiOTh bihhikuchna hoboio
;top>KaBiioro yrBopcnnM Moji/taBCbKoro KU«3iBCTBa. llpore npo Mac, oGcraBinm i
iK-peoir unx no/lin iie\iac kohkpcthoî iH(j)opMauiV. To.My b icTopiorpa(j)iî. «k
şi paiiicbKiii, raK i 3apy6i>Kniîi uanyiOTb pi3ni, ino;ju ztiaMerpajibHO nporujie^ni
>s t/KcmiH, 3 îtboro upiiBo;ty. PaxyeMO, uto oijibiu tom ho BHCBirjiHTH ui noniî' mo>kc
muie komnjieKcnnh anajii3 Bcix thimb ;.i>Kepcji, hki e b namoMy po3nopH,a>Keiiiii. B
icpmy Mcpry nponoHycMO 3BepHyTHca jio apxcojioriMiuix, Hy\ii3\iaTHMHHX ra
i|»paricTHMHHX .n>KepeJi bhhbjichhx b ocraimi poKH na TepirropiV periony.
MaTepiaim XIV cr. b perioni npe;tcTaB,rieni 3iiaxi;u<aMn i3 p>i;ty nyinoriB.
ioicpcMa, 3 Heuuna. Xorima, KapanneBa, PunuBuiB, UfHiniHuiB, McpniBiuB i 3e;icnoî
Im in. Ha Gijibmocri n hhx upoBo;ui;nic>i juune po3Bi;tyBajibni apxeojioriMHi
;ioc;iijpKeiiiiH, a6o h hhx noxo/w b BHna/JtKOBi 3naxi;uoi. BmanoMenHAM e ropo/utme b
tejienin Jfmii (po3TamoBane na ripaBOMy Gepcii /fnicrpa no6jni3y c.IlepeGHKiBuiB
XothHCbKoro p-ony MepuiBeubKOi o6jt.) na hkomv ;toopc 36cpennic» Kyjibrypiii
uaniapyBaHHH XIV cr. i xKe B>Ke bmpo;iob>k 2000-2005 pp. BHBMaeTbca cKcire/nmiao
liyKOBHHCbKoro ncirrpy apxeojioriMMHX ;tocjii;w<cnb npH MUY ÎM.IO.OejibKOBHMa.
OoprH(|)iKauiV ropoimma b c.3e;ieHa Jlinia. bU hkoio 36eperaac« cHCTeMa
MacHBHHX B a n iB ra i'jiuookhx poBÎB, 3naxo;un'bCH b yp. Fopo/unue (UI,ob6). Bohh
po3rauioByioTbca na BncoKOMy MHCy, na;; ^nicrpoM y 11ibh imho-cx i/in iîi okojihih cejia.
IlaM’flTKa ( b icTopiorpatJm Buowa, ai< I Iepe6HKiBCbKe ropo/tnme) Gyjia BHHB/iena
bwomhm 6yKOBHHCbKHM apxeoJioroM B.0.TnM0utyi<0M i ;toc;ii:t>icyBajiacîi hhm y 19691970 pp.1 3iiafuteni Ha ropo;unni MarepiajiH ; k)3bo;ihjiu ,uocjii;umi<y BH3HaMHTH Mac
iioro icHVBauMa b Me>Kax ;tpyro'î iiojiobhhh XIII - ccpc;unm XIV cr. IIoBi poSorn no
BHBMeumo naM’aTKH 6yjm 3;tincncni eKcne/muieio niii KepiBinutTBOM aBropa i
;io3bo;ihjim orpuMam MKiciio hobî Marcpiajm 3 icropiî naM Hi Kn i periony.
ApxeoJioriMiii poGorn no bmbmciihio ropo/unua npoBo;tnjnic>i, ronoBHHM
mhhom, na ueiiTpajibHm luioma-uni. Mica Mae po3\iipn 55x30 m, /re Gyjio bumbjiciio
peurrKH ;.tci<ijibKox aepeB’HHHX cnopy/t na i<aM hiihx (^yn/taMcii iax. B Vx 3anoBHeimi ra
nopa;t 3 hhmh 3HaH^eno 3naMiiy KijibKicrb pi3HOManiriiHX upeitMcriB Marepiajibiioi
Kyjibrypn, 30i<peMa, npe;i\ieriB o^opocimn, cnopîWKcmm BepuuiHKa i Sohoboio komm.
3iiapMj3.b npaiti. no6yroBiix pcMefi, MarepiajiiB noB’H3aiiHX i3 GyjtiBinmTBOM toiuo.
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< )tiio B iiy

KijibKieTi>

3 iia x w o K

iipciicraB.'iciio

npe;iM craM ii

riOB'>nami.Mii

|

nuii i.KiMioio cn paiîoio. Ll,e - HaKoneMiiHKH a po a jie Tun x cxpiii i c rp iji n'm ziyKa, yjiu.M*
>»>iioBHx HOJKiB. n jia cTH iin 3 axH cn oro n a nu n pa , ({iparM enrH KOJibMyrH, 3ani3Hi / ic ia B
a|x')ajicriu. m n o p n , ny/nuia. ni/ucoBH. iii;n 1py>Kiii npa>KKH, /rera/ii a M y iiiiu i i raK /laiii.

CaMy MHCJieimy K a rero p iio npe/tMCTiB o36poeiiHK 3 naM ’aTKH cxaHOBJlJtfl
3ani3iii naKOHCHHHKH CTpiji ap6arieTÎB i ;iyKiB. B o n n b 3ajie>Knocri s i/i cnocofljj
3’e/inaiiH » 3 ,'ipcBKOM, no/uJifliOTbca n a BTy/ibMacri ia McpemKOBi. H a ropo/utm>
nepeBa>i<aioT[> BTyjiBHacTi naKOiieMiuiKH crp iji. I3 75 naK oneiimiKiB, 3 iiaii;icn n x b 20002 0 0 5 p p ., rijibKH 10 bumbhjihcm MepeiuKOBHMH (3 a p S a n e ra u x i 7 a'm c rp iji JiyKa).
B ry/ibM acri iiai<oHCiinnKn ap6aneTHHX crpi.ii sacB oiM ii po3Mipa.MH iio / ujimiotu n
n a rp n rpyriH : Bejiuni (/lo io ian ia 10,2 - 8,5 cm , Bara 75,5 - 35 r), ce p e /m i (flOB>KHHa 7,7
- 6 ,7 cm, B ara 33 -2 0 r ) i Mani (/iOB>KHHa 6 ,5 -5 ,6 cm, Bara 17,5 - 14 r.). LIepeiuKO»i
naKoneMiiHKii apS aneniH X c rp iji npe/icraB jien i jm m e TpbOMa cK3eMn;inpaMii: BejiHkHM
(fl0 B>KiiH0 i0 1 1 .5 cm. B ara 75,5 r ) ra cepc;uiiM n (/ioB>i<nna 8,4, Bara 43 r).
3 iiaîi/ien i naKOiiCMHHKH a p 6 a /ie n m x c rp i;i inaxo/urri> a n a /io rii' b eBponeHCbKHx
M aTepianax X IV c r. 3 a A .O .M c; ibc ; icbhm , bohh buuiocxtbch / io r a n y 4, 5, X
(nipaM i/ia/ibiii 3 pom G obh/uioio io jio b k o io K B a/ipam oio b n e p c rm ii, nipa.Mi/iaiibiii
KBaupaTHoro u e p e rm iy 3 rp a m n o y BiiniM/i.i ro c r p o r o jrn c T K a , JiaB po/m cri poM 6ilfHoro
ncpeT H uy)2
A H a n o riM u i

t h iih

apcnuicrim x

HaKOneMiniKiB

iny/ibM acTiix

ra MepeiiiKOBHX

BijlOMi 3a 3HaxijiKaMH b m apax X IV , nepm oi' iio jio b h h h X V c r. y H oB ropo/ii, T po/m o,
B n 6 o p 3 i, M cTH cn a B jn o Jly n b K y , Bo;i0/uiM iipi-B0/ninci>K 0M y, bHCJiaBJii, Bizioxii

bohh

i

b crapo/KiiTHocTMx I lo/ibuii (C jioiiicb. J le rn in a , C uuim tkob, H o b h h T a p r), JlarB ii' ,
V ro p u m u n ra PyMyiiiV’.
n o p iB H jn io BcjiHKa KijibKicTb HaKOHeHHHKÎB ap S an eT H H X c rp i:i, 3H afi/iciinx n a
ro p o /m m i BKa3ye, m o a p 6 a n e r na/ie>KaB /io naH rojiO BH im oro Bii/iy pynH oi MCTa/ibno'i
i6poY, mk mm 6yB o i6 p o e n n ii rapiii30H ( |) o p r e u i. KpiM r o r o , n e ni/ţTBep/OKye, m o
a p o a j i e r na P yci b X II - X IV c t . nepeB a> K no BHKopncTOByBaBca y (])opreM niH ra
o S /ioroB in B inui. n p n nbO M y a p o a j i e m y MacoBi» KÎJibKOCTi iacTocoByisajnicM n i/i Mac
jaxH C Ty c r a n io n a p n n x (])opTH$iKanin. 0/m ai< rpaaaiuM b p o 3 M ip a x i Ba3i naKOHCMiiHKiB
m îtk o C B W iaT b . m o b o i h h M arin n a o 3 6 p o rn n i a p G a n e m pi3Hoi noTy>Kiiocri i x n n y . TaK,
CTpijIH 3 Ba>KKHMH liaKOHCMHHKaMH (5 0 -7 0 r) 3aCTOCOByBa/IHCH JUIH CrpijlbOII 3
apoajicTÎB, ciu ia iiaTMryBaima mkhx oy/ia n e MCînne 4 0 0 i<r i iiajie'/icajia /io T H n y “a
to u r” . U ,eii t h h a p 6 a n e r a C K Jiaiia ao i 3 /le p c B ’f l u o r o J io ic a i3 3ani3HH M jiv k o m ,
naTflryBaBCH 3a zionoM oroio c n e u ia iib iio ro rioM nacTiioro ojiona, n a P yci iio ro na3HBajiH
"’KOJiOBopo'ioM". A p S a jie rn m>oro riiiiy Mac0 B0 VflBjmioTboi 11a o 3 6 p o eH H i
eBponencbKHx B incbK b X IV c r . i np0/i0B > icyB ajin BH K opH croByB axH Cfl y nacTymiOMy
CTo:ii i T i ''.

Iil| »«i< i\ 16 cm, y Niicni KpinjieniiM jio a p 6 a n e r n o r o jio>Ka iio ro iim p in ia 6,5 cm.
mo raK i crpcMeno BHKopHCTOByBajiHCH asm apoarieTiB rmiy “a pied de
I p i " 1.1 “a cric”5. Omcbh/uio, mo jk) ;ierajicH Mexani3My apoajiCTy Hane)Kajio p»;i
■jlMiu-, npeuMeTiB, 3 nan,uennx na ropo/uimi. Cepe/r hhx piiiii 3 ani 3 ni ckoGii. «Ki
i
r>ym cnycKOBHMH raMKaMH, iio/nGni na înecrepui Bnpoon. piiiioro rnny
i « * i ni naKJia/iKH Tomo. /Io /iCTajien apoajiernoro oiSpocmiM t3ko>k. omcbh;uio.
M ir t 1 in siuiiini raKH, hkhmh KojiMann a m ap6ajiernnx crpi;i Mor/iH KpiinunicM /io
I
laKoneMHHKH crpiji Bm JiyKa iipe/icraimeni /mommiiniMn BTyjibMacTHmh ra
#ţ*cuiKOBHM eK3 CMiuiMpaMH. nepm i MaiOTb ;ioB>Kiniy bî/j. 6 ;io 4,6 cm ra Bary Bijn 12 ^o
K . ipyi i - Bifl 6,7 - 6 cm u ;iob>khhv ra Bary bw 7,5 :io 4 r.
KpiM îiaKoneMHHKiB c rp iji, 11a ro p o /m m i TpariHJTHCH /m i KicTîmi naca/iKH II.

ikii na/ipeBKo crpijm Bi/uiyKa. Bonn 6 oMKono/u6 noi (J)opMH, nycTOTini Bcepe/mni
III . >1 1 , 110 /mă. rpn po 3 TainoBannx naBnpoTH oTBopn. T axoro Tiniy naca/tKii 11a crpijm
kh'I'i- ui/iOMi b MOinojibCbKHX ra 3 o/ioroop/miicbKnx cTapo>KirniocTHx XIII - XIV c t / ’
I «mi npn3iiaMaJiHCM /ui« 3aKpiriJieHHH n a n a i o n o r o

nvMOBoro 3ajiMKyioMoro e(|)CKry n p n

n a n a /ii

na

kjiommm mh rp y r a T a cT B o p em iH
B o p o r a . O m cbh/uio, m o t3 k h m h

ip i uimi! o y j n i o i S p o e i i i kom îbhhkh, mkî iiepcGyBajni n a / r a n i i i T c p in o p iV .

/Io

3 axnciioro

0 3 6 poaniH,

II l a c T i u m a c T o r o n a n n n p a

ra

jnan/ieiioio 11a ropo/m m i, iiaiie>KaTb pemTKH
KOjibMyrn. I I a i i6 i ; i b u i e bhmbjiciio r i j i a c r a n Bi/i n a n m i p a .

Uci.oro 3 i i a H / i e n o n o n a / i 40 n a im n p ii H X n ji a c r H H , ix M acrm i, iipm > kkh r a naK oncM H H K H
m i noMciii, MKiiMii / j o c i i i x (|)iKcyBaBC« n a r ijii B o in a . B iiM B /ie n i n j i a c r n i i n iianeîK aTb /io
u i x i i c i i o r o o jG p o c m iH , m kc na Pyci i i a 3 HB£uiocM “ G p o im /lo m a rb ie ” , i i i i i i i m e “ 3e p u a J i a ” ,
k \ >u<". B iio/ibCbKiix /iM c e p e jia x n o / u 6 n i /lO c n ix H n a i u m u m c H “ i o p p a , duc i o p p e , l o r i c a ,
pancernikum” , y 3 axi/moeBponeHCbKHX iihccmhhx Marepia/iax bohh (j)irypyiOTb mk
pair de plattes, coat o f plate, plates”7.
i n a n / i e n i iiJiacT H H H M aiO T b p i 3n î p o 3M ip n ( n a n S i / i b u i a

/ j.oh>khn a 13.

m n p H iia

- 6

cm. n p n TOBinHHi 1-1.5 mm) ra (J)opMy (npMMOKy rn i, npHMOKymi h 3pi3 aiiHMH KyraMH,
iii/npiiKyriii. rii/iKBa/ipariii). n a Bcix iih x 3Haxo/mxbCH 3aKJienKH, 3 /io iio m o to io mkhx
BOHH K'pilIHJIlICM /IO OCHOBH. b TaKHX nJiaCTHH CK/ia/ia/IHCM, OMeBH/HIO, iiarpy/m iiK H 3
KOpOTKHMH pVKaBaMH THIIV 6pHraHTHHH. BoUH BHTOTOBJIMJIIICH Î3 IIII<ipiI MH TKaHIHIH,
na mkî npnKJienyBajiHCM 3ani3Hi njiacTH iins. Ui 3 a x n c n i oo/ia/ryiikii 3axHuutrin b U
a p o a /ie riin x c rpi:i ra y/iapnoV 3 6 p o i. 3naMiia KijibKicTb njiacTHh n a ro p o /m m i CBi/iMiiTb,
LIIO IiaHUHpHHiî /lo c n ix 6vB OCHOBIIHM 33XHCHHM 036p0CHIIMM NlicneBHX BOilliB.

lu m i naKOneMUHKn c rp i;i B K ajyiorb, m o Vx BHK0pHCT0ByBariH ;io ,ubox t h n i b
apS ajieriB jierK oro THny (" a p ied d e b ic h e ” r a "a c ric ” ), nory>KnicTb mkhx 6 y /ia 3Haim o
.\ieim ioio Bi,u n o n e p e ^ U b o ro . I hm iry B ajin ca rai<i a p 6 a ;ic rn n p n ; iohom o 3 i' a p 6 a J ie rn o ro
raHKa, hkhh Kpiiuibcm n a rioaci, ra ynopnoV cko 6 h (ru riy crpcM eii).

Ha ropo/m m i BHMBJieni i OKpcMi ypiiBKH KO/ibMyr ra Be/iHKa Ki/ibKicrb
iioo/uhiokhx, po 3 KJieriaiiHX Ko;ibMy>Kinix i<ijienb, Mhi, mo>kthbo, 3 ary 6 H/iHCM n U Mac
pe.womy KOJiBMy>Knoro riOiiOTiia. Ko/ibMy)Kni KÎJibiiM po3MipoM 1,2 cm b /liaMerpi, npn
TOBuumi b 1 -1.5 mm. Bei 3 naH/ieni Ko/ibMy>Kiii KiiibUM Maiorb iniocKy noBepxmo. T yr
raivO>K rpaiinjiocM /leKi/ibKa Macrun KOJibMy>Knoro "nojiorna”, MKe CKJiaaaeTbCM ii 3-4
ilepenjiereiihx Mi>K coooio KOJibMy>i<HHX Ki/ienb. AiiarioriMHi KOJibMyrH /io5pe Bi/roMi b
/laBHbopycbKHX ra cBponencbKiix crapo/KirrnocTMX. Mojkjihbo, mo e/ieMeirraMii
KOJibMyrH /io 11 o bii io Babc m njiacTHHMacTHH nainm p, 3oicpcMa i hhx bhiotobjimjihcm

O /lh h ii TaKHX raMKiB Ta y n o p n a cKo6a 6y;in BiiMBJieni rii/j Mac /loc/ii/r/KeniiM
ropoA H m a. T an ;ui« HaTaryBanHH apGaneTHOi t h t h b h ;io c n rb MacHBHHH, bîh Mae
/lOB/KHHy 13, 5 cm, u in p n n y 3,5 cm, b nepeT im i CTepjKeiib - 1 cm. Y iio ro B epxniii
M acrniii c ripHMOKyrnHH o rn ip 2x1,2 cm ;uih icpinjieniiM ;to n o a c a . ApGcUieTiie C Tpe\ieno

KOpOTKipyK3BH.
XoJio/ma iSpoM na ropo/mmi iipc/jcraBjiena m chiiioio i<i;ibKicrio 3 iiaxi/ioK.
Cepe/i hhx na ne 3 anepeMiiy yBary 3ac;iyroB yc Kini/iH<aji, bhmbjichhh b 2003 p. b
niBHiMHO-cxi/miH M acrniii naM’MTKH. Bin zioopc 3oepircM , Mac o/mooiMiie :ie jo i
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cncniajtbUHfi Bucryn-raK, nepenemuiKyjiflpiMH ao Jie3a, 6 iji>i pyKiiî’a jijih 3 aKpin.'icit
Ha noHci. Horo 3arant.ua aoBJKHHa cranoBHTb 41 cm (29 cm ;iob>khii;> jie 3 a, 12 cm
pyKiu'a). HawGijibuia nmpHna :ic3a 4 cm., /lan h îi th h Kiin;i>iauiy, nepe3 iioi
MaCUBfiiCTb, CJllfl BUUICCTH /IO KOJUOMO-pyGjIMMOY 36p01. BIH 6jIH3bKHH
KOpOTKO<i
Mciia TaKi Kinui/iauiii nafiGuibiJi e(j)CKTHBiiiiMH Gyjin b pyK0 naLUH0 My 6 0 1 0 . MojjoiBim*
bohh 6y;m CKJiajV)BOio MacTHiioio oiGpoeiiHH ap6aneTHHKiB.
I
Ha ropo;mmi bhmbjicho TaKO>i< yjiaMKH 6 ohobhx hohcîb - Kop/iiu i no/Kiii i ţ
ilOB/KHfioio Jic3a 10-12 cm (3arajibiia ;iOB>i<nna 18-20 cm). Ocramii. nonpn ix
yiiiBcpca;ibiic npH3HaHeHHH. mohih BHKopHCTOByBaTHCH i mk Hoaci "3axajiMnuiiKu” ;uiN
6jm>KHboro pyKonauiHoro 6010 . Bium/ieni no>Ki 3Jie6ijibinoro Mânu /lepeB’ani pyMKii.
MK'i Kpi l IHJIHCM iio OCHOBH p y K Î B ' M IipH ilOIIOMOii 6p0H30BHX IIITII(})TiB.
lunii npe^MCTH, noB'M3ani i3 xo/io/moio 36poeio, npeiiCTaBJieiii yjiaMKOM
HHKHbOl MBCTHHH p>'K1 B*M MCM3 MH KHH/tfKaJiy, lICpeXpCCTMM (i ap,'lOIO) GOHOBOIO lIOyKfl
(K iiH;i»aJiy). /I o MCTajieBiix iiacTHH nixB xojiojuioV j6 p o i na;ie>Karb 3ani3iie OKyrr» u
opoinoB iiH i 3ani3HHH iiaKoneMiiiiKH .
H a ropo/U im i rpaiiH jioca TaKO/K 6araTO npejiMexiB, si ici BiunocHTbCK ;io
cnopjupKeHH» Bcpuim iKa Ta 60 H0 B0 r 0 koiim. C e p c ^ m ix um opH , ByziHJia, niziKOBii,
nianpyaaii npîDKKH, c u c m c h th KiHCbKoro iiaMijuia. 03/u)G.neiniH ByjzicMKii.

UJnopH iipcjicTaiuieiii 12 3naxi/u<aMH. B ohh Maiori» xapaicrepiiHH BHrmi
OCHOBH. UIHHOBHJ1HHH BUipOCTOK B Hll/Klliîi MaCTHHi, flOBI'HH pOi/lBOCIIHH Ha KilUUBIli
:icp)icaK ( iiiiiii ) ; uim KOJiimarKa mh 3ipo*iKH ra BHruyTi ziyrn 3 npMMOKyriiHM mii
BiciMKOnO/HOHHMH 3aKiHHeHH3MH (lICTJIMMIl) Ta /ţBOMa p03TaUJ0BaHHMH nop«;i
oiBopaMii ; uim KpinjieHwi. 3arajibna /lOB/Kima 36epc>Kennx Macrnii m nop CTanoBHTb
15-11 cm, naîiGijibma Bi/maJib mîhc ayraM H - 6,5-8 cm. p o 3M ipn ncTe;ib - 1.6-2 cm.
„uiaMcrp 0TB0piB - 0,3-0.4 cm. EneMeHTaMn KpiriJiemiM uinop ;io B3yrra, mo>kjihbo,
6y;m ncBcjiHKi 3 ajiiiiii ra 6p0H30Bi npa>KKH 3 rp a n ciu cn o /u G iio io paMKOio 3iiaHACiii na
TepuTopii po3KonanHX cnopy/ţ.

BiiMiuicni

uinopii

H anoK aT b

/io

n in y

V,

3a

O.H.

KipniHniKOBHM,

i3

no;iBOCHHMHMH KpyniHMH iicttimmh ra KOJiecOM10 Taici iiin o p n rioManH 3’mbjimthcm mc

XIII ct.. a naHoijibiiioro iiornupemiH na6y:m b XIV ct. JI k ripaimjio noHBy TaKoro
rm iy m n o p noB’H3yioTb i3 3axi;uiocBponeHCbKHMH BnjuiBaMH. A n a jio rii' imiopaM i3
/loc.nizr/KyBaiioro ropo;m m a 3iiaxo;urrboi b nojibCbKHX. yropcbKnx cepc;mbOBiiimix
CTap0>KiiTH0CT}ix. 3oi<pcMa. i/ieiiTHHHi 3a (J)opMoio ra ciiocoGom Kpiirjienh« umopH
6yjm BiiMBJicni b noxoBamii nojibCbKoro Kopojut Ka3HMHpa BcjiHKoro, akhh noMep b
1370 p .11 .
b

noKa3OB0, mo Bei 3iiaH;rcni mnop» b Micni Kpinjiemia ,aep>KaKa iipoMKH
(KOJiimarKa) po3irnyTi. a caMi 3ipoMi<n Bi;icymi. O mcbh;hio , mo ni cjicMeimi mnop
BHi'OTOBJiM.nHCM i3 iioporoniiniHX MerajiiB. G;thiic jnan^cnc Ko;iimaTKo ne 3iiaxo;mJioc>i
b mnopi i 6y;io biuibjiciio b Ky;ibrypnoMy mapi. Bono ,uocinb Macnime, 3po6;icne i3
3a.'ii3a. Mae niaMcrp 3,8 cm ra 44 naciiii<H.
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B ISER IC A F E T E L O R DIN SU C E A V A , UN LO C A Ş
DE C U L T D ISPĂ R U T
Ion M A REŞ
între bisericile dispărute de-a lungul timpului clin oraşul Suceava1 se află şi
Biserica Fetelor (cu acest nume apare în documente, necunoscându-i-se hramul),
demolată în anul 1777, după ocuparea Bucovinei de către habsburgi.
Informaţii importante referitoare la starea unor vechi construcţii din oraşul
Suceava Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuli), Biserica Adormirea Maicii Domnului,
Curtea Domnească, Feredeul construit de Vasile Lupu, aflăm dintr-o scrisoare a
fostului ispravnic de Suceava, şătrarul Ilic Cârste, remisă de el, în anul 1792,
Kreiscommissariatului (Comisariatul Ţinuta! Cezaro - Crăiesc) din Suceava (Anexa)2.
Ilie Cârste consemnează, în scrisoarea amintită, faptul că, în anul 1777, în luna mai,
generalul baron von Spleny (guvernatorul Bucovinei ocupată de habsburgi în 1775),
aflat la Suceava, s-a interesat de mersul lucrărilor la magazia armatei austriece.
Neajungând piatra pentru acea construcţie, este chemat şătrarul llie Cârste, ca să arate
eventuale surse de unde putea 11 luată piatră. în scrisoarea respectivă, Ilie Cârste
consemnează existenţa unui locaş de cult ortodox amplasat „aproape de magazie o
bisărică străcată mai mult de giumătate ce să nume bisârica fetelor, care era de lege
grecească (Anexa). La cererea generalului baron von Spleny, Ilie Cârste vorbeşte cu
locuitorii fruntaşi ai oraşului „...să le arăt că este trebuinţă de ace străcată bisărică
pentru lucrul împărătesc şi bisărică aceasta este străcată mai mult de căt giumătate, nu
este cu putinţă să să locuiască, ce să o lasă ei cu voe lor ace piiatră să să care la magazie,
care să pui iarăşi la loc cinstit, ca să nu găndiască ei că umblăm să stricăm bisăricile lor,
să aibă norodul vre o măhniciune şi aşă după această poroncă am chiemat pe tărgoveţii
cei mai de frunte anume pe Filip Arhip ce era ştatrichter (Stadtrichter - primar) şi pe Ion
a Popii ce era staroste de moldoveni şi pe Ioniţă Brandabur ce era staroste dc ciocli şi pe
Ştefan Zota şi pe Neculai Chiţăscu. târgoveţi oamini bătrâni (...) şi au răspunsu pe cum
că această bisărică ce se numeşte bisărică feţilor care este străcată mai dc tot, ei cu
toată voe lor o lasă pentru lucrul înpărătesc” (Anexa). Noutatea ce apare în acest
document este referinţa la Biserica Fetelor, aflată în 1777 într-o stare rea de conservare
„...străcată mai mult de căt giumătate (...) străcată mai de tot (...) " (Anexa). Istoricul
Nicolae Stoiccscu notează că biserica, aparţinând sec. al XVII - lea, nu mai exista în
Suceava în 1777. fiind demolată în timpul stăpânirii austriece3.
în scrisoarea fostului ispravnic de Suceava Ilie Cârste se face distincţia între
Biserica Fetelor şi Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, fiind două construcţii diferite.
Biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul din Suceava a fost ctitorită de Vasile Lupu
în 1643, cu rolul de paraclis al Curţii Domneşti4. Confuzia se facc într-un document din
10 mai 1773. prin care târgoveţii din Suceava, martori şi iscălitori pe un zapis arată că
(rcferindu-sc la un loc dc casă): „...iar noi i-am dat Ioc din locul bisericii Sfeti Ioan ce
se numeşte Biserica Fetelor ... Şi noi mărturisim cu sufletele noastre ori înainte carii
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giudecăţi că acel loc de casă ştim că este a biscricii S/e ti Ioan, Biserica Fetelor.'1''' în
prezent Biserica Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscută şi cu numele de Biserica
Coconilor, Biserica Beizadelelor, Biserica Domnitelor.
Amplasarea topografică a Bisericii Fetelor este dificilă. într-un ispisoc de la
domnul Grigore Callimachi, din 2 iulie 1761 (referitor la stabilirea datei, locului şi
modului de organizare a târgului săptămânal din oraşul Suceava) este menţionată
Biserica Fetelor. „Iar pentru târgul vililor au socotii să fie tot la locul ce-au fost aşăzat
şi mai înainte, adică din Bisărica Feţilor, asupra malului Sucevii, pe denaint <ea>
casălor lui Piclialbă armanul, până în nialu şi în gios până în uliţă, în zăplazii bisăricii
lui Sfeti Dumitre.'* Din acest document rezultă că Biserica Fetelor era amplasată
aproape de marginea terasei înalte pe care este situat oraşul, undeva aproape de Biserica
Sfântul Dumitru.
Academicianul Simion Florea Marian,
consemnează: „Aceasta (Biserica
Fetelor, n.n.) s-a aflat ca la o sută cincizeci de paşi spre nord-vest de biserica
armenească cu hramul Şf. Cruci, adică cam pe locul acela unde se află acuma
magherniţele. încă şi acum se descoperă pe acest Ioc o mulţime de oase omeneşti, cari
se vede că au fost îngropate în ţinterimul de lângă dânsa.”7
Pe platoul de nord-est al oraşului, în imediata apropiere a Drumului National
Suceava-lţcani, pe actuala Strada Prunului, au fost efectuate săpături arheologice
sistematice în anul 1959. Cu acest prilej a fost investigat un cimitir catolic feudal, cu
morminte din prima jumătate a sec. XV şi până în sec. XVII (folosirea cea mai intensă a
cimitirului, aşa cum documentează săpăturile arheologice, fiind în sec. al XVl-lea). De
asemenea, au fost dezvelite fundaţiile unei biserici catolice din a doua jumătate a scc. al
XV-lea. dispărută în sec. al XVI-leas (fig. I).
Tradiţia consemnează faptul că imobilul numit Ciprian Porumbescu (în această
casă a stat în gazdă Ciprian Porumbescu, elev fiind Ia Gimnaziul Superior GrecoOriental Cezaro Crăiesc - ulterior Liceul Ştefan cel Mare din Suceava) (fig. 2), de pe
Strada Prunului, aflat la circa 30 metri spre vest de fundaţiile bisericii catolice, a fost,
iniţial, o biserică catolică* (fig. 1). Autorul cercetărilor arheologice dc la Drumul
Naţional din Suceava, istoricul Ştefan Olteanu scrie, referindu-se la casa Ciprian
Porumhesctr. „Planul acestei construcţii, cu absidă poligonală în partea de est. ar
confirma rolul de biserică îndeplinii în trecut, pe care îl semnalează tradiţia” 10. Pe harta
cadastrală a oraşului Suceava din 1856, planul clădirii de pc actuala Strada Prunului
(casa Ciprian Porumbescu) este dreptunghiular (de tip navă), prevăzut cu două abside
dreptunghiulare laterale şi o alta poligonală în faţă, orientată spre est" (Harta 1). După
autorii săpăturilor arheologice de la Drumul Naţional, locuinţa din Strada Prunului a
fost ridicată: ..la sfârşitul sec. al XVI-Iea şi începutul celui următor, pe temelia unei
biserici12. Pc baza datelor existente, putem presupune că Biserica Fetelor ar 11 putut fi în
zona aceasta (Strada Prunului), cel mai probabil pe locul unde este casa Ciprian
Porumbescu. în scrisoarea lui Ilie Cârste se precizează că Biserica Fetelor era „din
credinţa legii greceşti”, respectiv, ortodoxă (Anexa).
Continuarea investigaţiilor arheologice în unele zone de pe Strada Prunului ar
aduce date noi. Mai mult, trebuie ştiut faptul că pe platoul de lângă Drumul Naţional se
află unul dintre marile cimitire medievale ale oraşului şi tot aici sunt fundaţiile unei
vechi biserici catolice. Actualmente, unele construcţii noi au fost ridicate pe acest sit
arheologic medieval, fără ca terenul să fi fost descărcat de sarcina arheologică.
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Referitor la dărâmarea Bisericii Fetelor din Suceava, există un raport al
Judecătoriei din Suceava, din 10 aprilie 1794. în care se consemnează: „Materialul de la
biserica fetelor a fost folosit pc timpul administraţiei militare pentru lărgirea pieţei. O
parte din material s-a dat berarului Georg Meixner ca să-şi clădească un han” 1’. Istoricul
Teodor Bălan, referindu-se la berarul Meixner, notează: „după tradiţia familiară
Gheorghe Maixner, originar din satul Bizar lângă Villach din Carintia, a sosit în
Bucovina pe la 1772. A zidit întâi o berărie în satul Areni, care la 1778 a fost mistuită
de un incendiu. în urmă a zidit o nouă berărie în satul lţcani” 1
Dalele prezentate mai sus sunt importante pentru completarea istoriei oraşului
Succava.

ANEXA
„Cătră cinstitul Craiscomisariat.
Pe cinstita scrisoare din 11 iulie scrisă şi la 13 iulie luată pe arătare
lăcuitorilor târgoveţi din Suceavă în pricina bisăricilor ce au arătat la c/«.v/[itul]
Craizamt că ar f i la mine niscareva scrisori sau poronci, depe care cinst fitul] Craisamt
porunceşte ca să dau copii, cu care după poruncă mă cunoscu îndatorit şi deceli ce ştiu
întru această pricină întru adevăr răspund:
Toate scrisorile de porunci ce au fost cătră mine poruncile pentru fiişte ca
pricină la vreme când am fo stu schimbai din slujba isprăvniciei li-am lăsat în
cănţălarie şi la mine nici una nu să află nici un fieliu de pricină, iar în pricina
bisăricilor pustii ce ştiu întru adevăr răspundu:
La anul 1777 la luna lui mai Exelenţie Sa ghineral baron von Şplini viindu la
Suciavă având a face muştră cătănilor fiin d şi administrator, pomindu-să atunce după
înaltele poronci şi lucrul magaziei ca să vede că este faţă în Suciavă, dispre parte
căpitanului Claindorf (= Kleindorf) / s-au făcut arătare că piiatră căită s-au scos păn
acum nu va j i de agiunsu, pentru care Exelenţie Sa îndată au triimis şi m-au chiemat şi
mii-au arătat, cum mai trebui piiatră şi fiindu acolo aproape de magazie o bisărică
străcată mai mult de giumătate ce să nume bisărica fetelor i-am arătat p e aceea, carile
însuşi Exelenţia Sa cu alţi ofiţeri şi cu mine înpreună au mersu acolo la bisărică şi au
căutat şi căpitanul C laindorf au răspunsu, că de să va străca acea bisărică puţănă
piiatră nu va agiunge şi m-au întrebat pe mine de această bisărică de care lege este şi
care lăcuitori de care credinţă sunt acei ce să ţin de această bisărică, eu am arătat, pe
cum sănt din credinţa legii greceşti şi aşă Exelenţie Sa mii-au zis mie să vorbăsc eu cu
acei mai de frunte lăcuitori şi să le arăt că este trebuinţă de ace străcată bisărică
pentru lucrul împărătesc şi bisărica aceasta este străcată mai mult de căt giumătate, nu
este cu putinţă să să locuiască, ce să o lasă ei cu voe lor ace piiatră să să care la
magazie, care să pui iarăşi la loc cinstit, ca să nu găndiască ei că umblăm să stricăm
bisăricile lor, să aibă norodul vre o măhniciune şi aşă după această poroncă am
chiemat pe târgoveţii cei mai de frunte anume pe Fi lip Arhip ce era ştatrichter (=
Stadtrichter, primar) şi pe Ion a Popii ce era staroste de moldoveni şi pe Ioniţă
Brandabur ce era staroste de ciocli şi pe Ştefan Zota şi pe Neculai Chiţăscu, târgoveţi
oamini bătrâni şi li-am arătat celi ce mi s-au poroncit şi aceştie toţi s-au cerut voe ca să
margă să să sfătuiască cu cielanţi târgoveţi şi fă r ă zăbavă vor da răspunsu şi mergăndu
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ei piste puţănă vreme s-au întorşii iarăşi şi au răspunsu pe cum că aceală bisărică ce se
numeşte bisărica Jetilor care este străcată mai de tot ei cu toată voe lor o lasă pentru
lucrul înpărătesc.
Şi au arătat că mai sint aice în tărgu nişte zidiri netrebnice p e cum era curţile
domneşti lângă bisărica svăntului loan şi mai de la vale dispre şăpot un feredeu, întru
care este multă piiatră şi aceste toate pot să ia la lucrul înpărătesc şi au făcut osăbită
cerire şi rugăminte pentru doao bisărici carile sintu pustii, una Mitropolie vechi şi alta
Adormire precistii, ca aceste doao bisărici să nu să străce fiin d întregi şi cu vreme
înmulţăndu-se norodul după mila înpărătiască ce să arată, vor f i trebuitoare şi acele şi
aşe eu înpreună cu dănşii am mersu îndată la Exelenţie Sa şi i-am arătat priimire
târgoveţilor şi rugăciune ce fa c pentru acele doao bisărici şi Exelenţie Sa s-au bucurat
de bună priimire lor şi li-au făgăduit că vor rămăne bisăricile lor nestrăcate şi că vor
păzi adeverindu-le şi alte mile înpărăteşti şi ei să vestiască aceasta şi în alte ţări streine
ca să să aduni norod căi mai mult în (ara Bucovinii şi în tărgul Sucevii şi aceli bisărici
ce sănt acum pustii, atunce cu cheltuială înpărătiască să vor locui, iar nu să vor străca
nici odată şi pecum ştiu pricina aceasta o adeveresc.
• Costăna 17 iulie vechi calindăr 1792. IIie Cărste şătrar” 15
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catolică şi două pietre de mormânt de la începutul veacului XVI, descoperite
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ABSTRACT
Among the churches that disappeared along time from the town o f Suceava we
find Biserica Fetelor (The Girls’ Church - the documents mention the natne, but not the
patron), pulled down in 1777, after the Ilapsburgs took hold o f Bukowina.
We find information about this historical monument from a letter signed by the
former subprefect o f Suceava, the nomadic Ilie Cârste, delivered by him, in 1792, to the
Kreiscommissariat (The local Caesaro - royal police) from Suceava (Annexe). Ilie
Cârste records, in the letter mentioned above, the fact that, in May 1777, the baron
general von Spleny (the governor o f Hapsburg Bukowina), when in Suceava, made
inquiries about the building o f the Austrian anny depot. As they ran out o f stone, they
summoned Ilie Cârste, to show them otlier possible sources. In the letter, Ilie Cârste
records the cxistence o f an orthodox church located „next to the depot - a little Greek
church, half ruined, named the girls ’ church (Annexe).
The topographical location o f the Girls’ Curch is quite difficult. In a document
belonging to Grigore Callimachi, date July 2, 1761 (about the date, place and
organisation o f the weekly trade fair in Suceava) there is information about the
Girls’Curch, according to which the Girls’Church was located close to the edge o f the
tearrace on which lies the town o f Suceava, somewhere in the neighnourhood of the
Curch Sfântul Dumitru.
Systcmatic archaeological research were carried out in 1959 on the northwestern plateau o f the town, in the immediate proximity o f the National Road (Drumul
Naţional) Suceava-Iţcani. This occasioned the investigation of a feudal Catliolic
graveyard witli gravcs dating back to the former half o f the 15th century up to the 17tli
century (the cemetery being used the most during the 16th century, according to the
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archacological research). The foundation o f a Catholic church from the latter half o f the
I5th century (which disappeared in the 16th century) was also uncovered (fig. 1).
Tradition records the fact that the building named Ciprian Porumbescu (where
the composer and musicologist lived as a tenant during his courses at the Superior
Greek-Oriental Caesar- Royal School - subsequently the Ştefan cel Mare highschool fig. 2), on Strada Prunului (Plum Street), some 30 metres to the west of the foundation
o f the Catholic church was, also, initially, a Catholic church (fig. 1). The author of the
archaeologica! research Drumul Naţional (Suceava), the historian Ştefan Olteanu
mentions, referring to Ciprian Porumbescu that, judging by the plan of the building,
with polygonal apsis in the eastern part, the building might have served as a church.
The cadastral map of the town o f Suceava from 1856 shows a rectangular
(shiplike) plan o f the building Strada Prunului (namcly Ciprian Porumbescu), with two
lateral rectangular absides and another one, frontal, polygonal, oriented towards the
east, (Map 1). According to the archacological research from Drumul Naţional, the
dwelling from Strada Prunului was built at the end o f the 16th century and the
begimiing o f the following one, on the foundation of a church.
Based on this, we believe that Biserica Fetelor might have been on Strada
Prunului, most likcly on the spot o f Ciprian Porumbescu.
The information presented above completes the history o f the town o f Suceava.

SlUV/nW A

Map 1. Suceava - cadastral plan from 1856. Fig. 1. The plan of teh
archaeological research from
Drumul Naţional (after Trifu Martinovici et alii,
Materiale, V, 1959, fig. 9 ).
Fig. 2. Suceava. Plum Street, Ciprian Porumbescu memorial house, located on
the foundation o f an old church.
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Harta 1. Suceava-plan cadastral din 1856.
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Fig. 1. Planul săpăturilor arheologico clin punctul Drumul National
(după Trifu Martinovici el alii. Materiale, V, 1959, lig. 9).
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Fig. 2. Suceava, str. Prunului, casa Ciprian Porumbescu
amplasată pe temelia unei biserici vechi.
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STUDII ISTO R IC E

FAPTELE CANTEMIR1LOR DE-A LUNCUL A TREI SECOLE

Ciprian POPOVICI
în istoria Ţărilor Române figurează foarte multe familii domnitoare şi boiereşti,
llecarc punându-şi amprenta asupra destinului poporului român, în mod pozitiv sau
negativ. O astfel de familie a fost şi cea a C'antemireştilor care, în Moldova, a făcut
trecerea în anul 1711 spre sistemul fanariot. Vom încerca în rândurile care urmează să
analizăm obârşia şi evoluţia acestei cunoscute familii moldoveneşti, precum şi
contribuţia acesteia la apărarea statului de la est de Carpaţi.
Pe valea Elanului, în ţinutul Faldului, în fostul sat Silişteni găsim rădăcinile
familiei Cantemir. A dispărut odată cu întinşii codri ai Tigheciului, vestiţi pentru
dârzenia locuitorilor săi. Pe vremuri, obştile săteşti din zonă fuseseră mari şi
înfloritoare; pe vremea Cantemireştilor, acestea se împuţinaseră şi se micşoraseră,
datorită acţiunilor samavolnice ale boierimii. în astfel de situaţii, din această regiune se
puteau aduna cu greu 2000 de călăreţi pentru oastea Moldovei.
Unul dintre răzeşii Tigheciului, Toader, a fost tatăl şi bunicul a trei domni ai
Moldovei. împreună cu soţia sa. Maria, a avut doi copii. Primul a fost o fată. care a
îmbrăcat de timpuriu rasa de călugăriţă, devenind maica Macrina. Aceasta a murit de
bătrâneţe în anul 1677, fiind înmormântată în mănăstirea Urlaţi, carc va deveni cu
vremea mănăstirea familiei.
Al doilea copil, un băiat, născut la 8 noiembrie 1612, a fost botezat Cantemir, în
amintirea lui Cantemir paşa, celebrul oştean tătar de la începutul veacului al XVU-lea,
împotriva căruia luptaseră codrenii din Fălciu1. Când Cantemir va ajunge domn, el îşi va
lua un nume nou, Constantin.
Mai târziu, când Dimitrie Cantemir se gândea la domnia ereditară a neamului
său în Moldova, acesta s-a ruşinat de originea dc jos a familiei şi şi-a alcătuit o
genealogie. în „Istoria Imperiului Otoman”, Dimitrie, uitând cele ce spusese în „Istoria
ieroglifică”, vorbeşte dc familia sa odinioară celebră prin nobleţea şi averile ei:
„Tradiţia spune despre Cantemireşti, că se trag din marele cuceritor al Asiei, Timur
Lenk”.2
Voltaire considera că membrii acestei familii erau greci, şi-i scria cu ironie lui
Antioli Cantemir, autorul satirelor: „Aş II bănuit mai degrabă că sunteţi din neamul lui
Pericle. decât din al lui Tamerlan”.3
Revenind la episodul aducerii pc lume a copilului Cantemir, trebuie spus că
mama sa a murit la scurt timp după naşterea acestuia. După ce şi-a plâns soţia, covârşit
fiind de treburile gospodăriei. Toader s-a recăsătorit, probabil tot cu o fată din partea
locului, carc i-a născut, în 1617, un prunc, pe nume Nistor.
1Sever Zotta, Despre neamul Cantemireştilor, Iaşi, 1930, p.8.
2 Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, trad. I. Hodoş, II, p.539.
’ Sever Zotta, Despre neamul Cantemireştilor, laşi, 1930, p.23.
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Pe când micul Cantemir avea 15 ani, în vremea domniei lui Miron Barnovschi,
tatăl său a murit în timpul unei lupte duse împotriva tătarilor care. după ce au năvălit în
Polonia, s-au retras în Moldova şi au prădat-o.
Datorită traiului extrem de greu. Cantemir a devenit herghelegiu, crescător de
cai, pc carc-i vindea gelepilor, iar aceştia îi trimiteau peste Dunăre. Nici aceste
îndeletniciri nu i-au adus multă satisfacţie şi bani, astfel că tânărul Cantemir, „om prost.
mai de gios, că nici carte nu ştie”, a intrat în oastea craiului Ioan Cazimir. luând parte la
luptele împotriva suedezilor. Intr-o scrisoare inedită din timpul domniei, Constantin
Cantemir se numeşte pe sine, adresându-se lui Stanislav Lubomirski, „vechea slugă a
răposatului părintele domniei tale”.'1
Gheorghe Lubomirski, tatăl lui Stanislav, fusese unul din cei mai însemnaţi
generali şi oameni politici ai Poloniei, care a contribuit la înfrângerea suedezilor şi a
fost apoi conducătorul răscoalei nobilimii împotriva regelui Ioan Cazimir (1664-1666).
După pacea de la Oliva (1660). Cantemir vine în Ţara Românească, sub domnia
lui Grigore Ghica, care-1 numeşte ceauş spătărcsc. în această calitate ia parte la luptele
împotriva lui Gheorghe Râkoczi al Il-lea în Ardeal şi la lupta de la Neuhăusel (1663) de
partea turcilor împotriva austriecilor. După trecerea lui Grigore Ghica de partea
imperialilor. Constantin Cantemir revine în Moldova, iar Istratie Dabija îl numeşte
ispravnic de codru, adică comandant al oştilor locale dc apărare împotriva tătarilor. în
Codrul Tigheciului, de unde era originar. în 1669 îl găsim menţionat pe Cantemir în
dregătoria de armaş6. iar un an mai târziu se căsătoreşte cu Ana Bantîş, cu care îi va
avea pe cei doi tli, Antioh şi Dimitrie. Aceasta este cea de-a treia sa nevastă, provenită
dintr-o familie de negustori de prin părţile Lăpuşnci (prima soţie fusese Anastasia.
nepoata domnului muntean Grigore Ghica; a doua fusese Ruxandra Gane, care o
născuse pe Ruxandra).
Imaginea Anei Bantiş ne este transmisă de Dimitrie Cantemir, fiind zugrăvită ca
o femeie plină dc sensibilitate, inteligentă, cultă, o „femeie vrednică de pomenit printre
cele dintâi femei ale veacului aceluia, ştiutoare dc bună carte, foarte pricepută şi dibace
în treburile gospodăriei (la care trebuie adăugate toate însuşirile dc laudă ale unei femei
înzestrate cu virtute)”.7 Prin această căsătorie, răzeşul Cantemir devenea rudă cu
domnul, soţia lui fiind nepoată dinspre mamă a doamnei Nastasia, soţia Ducăi-vodă.
în 1672, Cantemir îl întâmpină pe sultan la Dunăre şi-l conduce la Tutora, lângă
Iaşi, unde-şi aşază tabăra. Această campanie a lui Mahomcd al IV-lea viza ocuparea
Cameniţei. între timp, Duca-vodă fusese mazilit, locul său fiind ocupat de Petriceicuvodă, sub care Cantemir îşi păstră dregătoria. Intuind posibilitatea prelungirii războiului
din Polonia, sultanul îşi trimise la Ţarigrad haremul, care era păzit de o gardă formată
din turci şi moldoveni. Pe drum, haremul a fost atacat de o mică armată poloneză,
slujitorii otomani fugind de la locul bătăliei. împreună cu 700 de moldoveni, Cantemir a
„luptat cu vitejie vreo şapte ceasuri împotriva a 7000 de Ieşi”. Unul din paşii care laceau
parte din convoi I-a informat pe sultan că românul Cantemir este „un om atât de viteaz,
încât şi la turci abia s-ar putea găsi unul ca el”. Şi regretul: „Păcat de un asemenea om
1 Manuscrisul Bibliotecii Krasinski. Varşovia, nr.285, p.27-28 (1688, 29 ianuarie).
5 Dimitrie Cantemir, Vita Constantini Cantemyrii, ed. cit., p.3-10.
!>G. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, III-2, p.87.
7Constantin Măciucă, Dimitrie Cantemir, Editura Albatros, 1972, p. 16
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că este ghiaur şi nu musulman!”.
în ceea ce priveşte starea materială a lui Constantin Cantemir se observă o
radicală îmbunătăţire, în sensul că el începe să cumpere pământ în ţinutul Fălciului.
Actele de cujnpărare ale lui Cantemir serdarul şi apoi ale domnului ni s-au păstrat: din
anul 1672 şi până la urcarea în scaunul Moldovei în 1685, el cumpără de la răzeşi părţi
din nouă sate fălciene, între care şi la Siliştcni, satul său natal. Ca domn, urma să
continue cumpărările şi ajunge, înainte de moarte, stăpân în unsprezece sate fălciene
(dar nu satele întregi)8. Moşiile urmau să treacă în stăpânirea fiului său mai mare.
Antioh vodă9.
în al cincilca an dc căsnicic. Ana născu o fetiţă, Ilisafta. Datorită unei naşteri
foarte dificile, soţia sa se îmbolnăvi şi muri.
După mazilirea lui Antonie-vodă, la 6 decembrie 1678, devine domn Gheorghe
Duca, a cărui raporturi cu Cantemir nu mai sunt aşa dc cordiale, la aceasta contribuind
atât moartea Anei, cât şi şederii în ţară a lui Cantemir, care s-a apropiat mai mult dc
lumea din care se ridicase.
Pentru a contracara asuprirea Ducăi-vodă, Cantemir pune la cale căsătoria fiicei
sale Ruxandra cu Lupu-slugcrul. fiul lui Gheorghe Bogdan vel-jetnicerul. în timpul
prigoanei dezlănţuite împotriva viitorului ginere, Cantemir îl ajută cu bani.
Deşi Duca-vodă dorea să-l ia cu sine pe Cantemir la Viena, pe care vizirul Kara
Mustafa dorea să o cucerească, acesta sc învoieşte de la domn spre a sc întoarce în
Moldova, care la momentul respectiv era jefuită de tătari. Cantemir profită de acest
răgaz şi făcu nunta fiicei sale cu Lupu Bogdan. împreună cu Gavriliţă vel-vornicul. Ion
Racoviţă vel-paharnicul, Gheorghiţă treti-logolatul şi alţii s-au refugiat în Muntenia
cerând ocrotire lui Şerban Cantacuzino.
în Moldova a fost numit domn Dumitraşcu Cantacuzino. în locul lui Duca. prins
de polonezii căpitanului Bainski şi ai polcovnicului Constantin Turculeţ, în sat la
Domneşti. în ţinutul Putnei şi dus peste hotare10. La instalarea noului domn. situaţia în
Moldova era tragică, aşa cum ne-a lăsat scris şi Ncculce: „Era oameni tot leşinaţi şi
morţi pe drumuri şi pe uliţi, cât să mânca om pe om. Podghiazuri din Ţara Leşească
totdeauna să slobodzie dec strica şi prăda. Tâlhărit mult era. De la Cotnar în sus era ţara
pustie.”
Nici Cantemir nu a avut o viaţă uşoară în timpul domniei lui Dumitraşcu
Cantacuzino, deşi a dat dovadă de mult curaj şi a obţinut multe victorii împotriva
polcurilor poloneze. Aflând despre intenţiile lui Şerban Cantacuzino privind instalarea
în scaunul Moldovei a lui Constantin Cantemir, Dumitraşcu îi oferă cincisprezece mii
de taleri lui Soliman-paşa, zis Ainegi, serascherul de Silistra ca să-i caute pricină Iui
Cnatemir şi să-l omoare.
Dar serascherul era în bune relaţii cu domnul muntean şi, pretextând că-1 ia
călăuză pentru oştile sale, pentru a-şi împlini promisiunea, îi dă drumul la Dunăre, iar
Cantemir fuge în Ţara Românească.
s Idem, Istoria unei moşii, in „Arhiva". Iaşi, I, 1889, p.385-417, 556-574; F. Codescu,
Uricariul, XXIII. p. 176-188K; G. Ghibănescu, Surele şi izvoade, VII, p.XX-XXVI.
J G. Ghibănescu, Istoria unei moşii, in „Arhiva". I, 1889, p.557-558 şi idem, Surele şi izvoade,
VII. p.XXVI.

10 Ibidem, p.21.
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Constantin Cantemir devine domn al Moldovei cu sprijinul lui Şerban
Cantacuzino la 15 iunie 1685, când paşa de Silistra îi puse pe umeri caftanul domnesc.
Deşi Dimitrie Cantemir a încercat să-l prezinte ca pe un domn puternic, autoritar. în
realitate a fost extrem de şovăielnic în luarea deciziilor, fiind prins, pe plan intern între
forţiunile boiereşti ale Ruseteştilor, pe de o parte, şi cele ale Costinilor şi Costăcheştilor,
pe de altă parte, iar pe plan extern între Polonia şi Imperiul Otoman.
Pe lângă dificilele probleme de rezolvat în plan economic s-au adăugat şi cele de
politică internă, iar în acest ultim caz merită menţionat sângerosul episod al uciderii
fraţilor Costin, acesta fiind deznodământul luptei între cele două fracţiuni boiereşti.
Deşi la investirea ca domn al Moldovei a promis că va suprima familia
Ruseteştilor şi, chiar la începutul acestei perioade l-a avut ca principal sfetnic pe
Gavriliţă Costache, cu timpul Iordache Ruset vistiernicul a căpătat puteri sporite
devenind adevăratul stăpânitor al ţării. In aceste condiţii s-au deteriorat relaţiile cu
fostul său protector, domnul muntean, dar şi cu tabăra boierească a Costinilor şi
Costăcheştilor.
Uciderea celor doi boieri, Vclicico şi Miron Costin, mai ales datorită faimei de
care se bucura ultimul atât în ţară cât şi în Polonia ca scriitor, dar şi pentru că erau cei
mai bogaţi boieri ai Moldovei, a constituit o pală care a întunecat amintirea lui
Constantin Cantemir. Chiar Dimitrie Cantemir ne-a lăsat dovezi scrise ale măreţiei
acestei familii boiereşti: „Miron Costin ajunsese la atâta cinste pe lângă domnii din
Moldova, la atâtea legături cu alte familii, la atâtea stăpâniri de sate şi alte averi, încât
nimeni altul aproape dintre moldoveni nu se măsura cu dânsul.” 11
în ceea ce priveşte orientarea politicii externe a celor două forţiuni boiereşti,
Costinii erau partizani ai Poloniei, iar Ruseteştii îl sfatuiseră pe Constantin Cantemir să
încheie o alianţă cu Austria. Miron Costin se împotrivise la semnarea alianţei cu
Imperiul Habsburgic şi acceptase acest tratat numai după ce domnul îl ameninţase că-i
va tăia capul şi-i va nimici familia12. Principala vină a Costineştilor a fost încercarea lor
de a-i înlocui pc Ruseteşti de la putere, chiar cu mazilirea lui Constantin vodă: „Şi pe
Velicico vornicul...era zavistie mare despre Cupăreşti Ruseteşti împungându-să cu
vorba mai denainte vremi. Şi avea siială de dânsul, căci era mai om decât toţi.” 13 Şi
acelaşi Neculce adaugă: „Pentru binele ce i-au dat ştire Vclicico lu Iodachi de au fugit
când vrea să-l omoare Cantemir vodă, acum i-au muţămit şi Iordachi vistiernicul, întracest chip ca un grec.” 1'1
încercând o scurtă analiză a politicii externe a lui Constantin Cantemir,
observăm că în acele vremuri avea loc o confruntare a legii creştine împotriva turcilor,
mai ales a Poloniei care se dădea pe teritoriul Moldovei. Deşi nu era un adept al alianţei
cu Imperiul Otoman, domnul Moldovei a rămas în tabăra acestuia în confruntările cu
regatul Poloniei, datorită intenţiilor craiului Ioan Sobieski de a asigura domnia în ţară a
fiului său lacob, alcătuindu-i un domeniu ereditar în Moldova, în care şi moşiile
boierilor ar fi încăput în parte pe mâna nobilimii polone.
Chiar în toamna anului 1685, Soliman paşa ajutat de Selim Gherai, hanul
11 Dimitrie Cantemir, Vita Constantini, Cantemyrii, ed. cit., p.32.
12 Ph. d’Avril, în Al. Papiu Illarian, Tezaur de monumente, III, p. 190.
13 Ioan Ncculce, Letopiseţul Ţării Moldovei. ed. C. Giurescu, Bucureşti, 1913, p. 185.
IJ Ihidem, p. 185.
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tătarilor, pornesc împotriva polonilor care trecuseră în Moldova. Oştile se întâlniră la
Boian lângă Prut, unde s-au alăturat şi contingentele domnului moldovean. Deşi oştile
polone au fost învinse, ele au revenit în anul următor, regele cerând diplomaţilor
occidentali să i se acorde Moldova drept compensaţie pentru sacrificiile aduse Ligii
Sfinte.

Instalându-se la laşi, regele Poloniei şi-a petrecut timpul cu banchete şi dansuri
până în luna august 1686, iar la plecare a dat foc oraşului. Ca pedeapsă. Constantin
Cantemir a tăiat calea detaşamentelor polone lansate în pradă, lc-a luat captura şi i-a
pedepsit aspru pe moldovenii angajaţi în oastea lui Sobieski. Regele a scăpat împreună
cu 300 dc soldaţi la adăpostul nopţii, prin pădure. Comandanţii poloni rămaşi în urmă au
scufundat tunurile într-un iaz, iar cea mai mare parte a oştirii poloneze, peste 25000 de
soldaţi au fost ucişi de contingentele moldo-turceşti.
O nouă mare expediţie condusă de Ioan Sobieski s-a repetat în anul 1691, când,
Constantin Cantemir, împreună cu tătarii a oprit oastea polonă la nord de Iaşi. Din
această perioadă ne-au parvenit cele două scrisori ale domnului moldovean adresate
craiului dc la miazănoapte, în ultima dintre ele explicând motivele pentru care nu se pot
alia, încheind astfel: „Poate că Măria ta, ca domn înţelept, vei putea găsi mijloacele
pentru eliberarea noastră, dar nu în felul acesta, care ar duce la peirea ţării peste care
atârnă robia sultanului.”
între ccle două expediţii ale regelui polonez, Constantin Cantemir a încheiat un
tratat secret cu austriecii la Sibiu la 15 februarie 1690, prevăzându-se recunoaşterea pe
viaţă a acestuia în tronul Moldovei. Făcând o paralelă cu fiul său Dimitrie Cantemir şi
cu tratatul încheiat de acesta cu Rusia la Luţk, se poate observa că, spre deosebire de
tatăl său, el obţine recunoaşterea domniei ereditare precum şi faptul că „domnul faţă de
boieri să aibă puterea obişnuită. Iară nici o schimbare a drepturilor lor.” 1:1 Este
deosebirea între un tratat încheiat sub un regim de atotputernicie a boierilor, faţă de
celălalt tratat obţinut de un domn care înccrca să aşeze un regim de autoritate centrală.
Constantin Cantemir a murit la 13 martie 1693, lăsând în urma sa pe Antioh şi
Dimitrie aşa cum ne relatează şi Ioan Neculce: „De la Cantemir vodă nescareva avere
nu le-au rămas, că ce era venitul mânca alţii. Şi copii numai au rămas cu vro 10-15
pungi de bani.” 16
Următorul membru al familiei Cantemireştilor care a ajuns pe tronul Moldovei a
fost fiul lui Constantin. Antioh. Portretul lăcut acestuia de Ioan Neculce comunică
impresie bună făcută de domn boierilor care nu aparţineau partidei brâncoveneşti:
„...O m mare, chipeş, la minte aşedzat, giudecător drept. Nu era pre cărturar, numai nu
era prostu. Menciuneli, tălpizicurilc nu le iubii, la averi nu era lacom, obiceie noo mu
primie să le facă pre peste samă, vînător şi slujitor bun, după hirca tătîne-său. în reparte
era can straşnic, să nu grăiască fiecine şi fără vreme cu dînsul.” 17
Realizând o punte între domnia lui Antioh şi cca a tatălui său, Constantin
Cantemir, putem observa în cadrul politicii externe duse de primul, că s-a mai adăugat
un adversar, în persoana Iui Constantin Brâncoveanu, la ccilalţi doi mai vechi, regatul
15 Polnoe Sobranie Zakon, p.659-661.
16 Ioan Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. C. Giurescu, 1913, p. 190.
17 Ioan Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. I. Iordan, Editura de stat pentru literatură şi artă.
Bucureşti, 1955, p.203.
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Poloniei şi Imperiul Otoman. în prima sa domnie (1695-1700) a încercat să ducă o
politică cu aceşti vecini, atât pentru a-şi păstra domnia, cât şi pentru a feri teritoriul
Moldovei de a deveni teatru dc operaţiuni militare. în acest scop a trimis o solie de pace
în Polonia „cu rugăminte la craiu şi la hatmani, să nu pozvolească să sloboadză
18
poghiazuri în ţară să o strice, că-i• păcat că sunt creştini.”
După mai multe încercări de a se înrudi cu Brâncoveanu şi cu Duculeştii, s-a
căsătorit cu Catrina, fata logofătului Dumitraşcu Ceaurul, boier de ţară.
Pentru a menţine bunăvoinţa Porţii, a fost nevoit, dc mai multe ori, să umple
cetatea Cameniţei cu provizii, în vremea în care acest înaintat bastion al stăpânirii
otomane în Podolia îşi trăia ultimele-i zile.
Tot în timpul primei sale domnii a avut loc şi înfrângerea otomanilor la Zenta de
o mică armată austriacă. Fratele mai mic a lui Antioh, viitorul domn Dimitrie Cantemir,
a lăcut parte din suita sultanului, llind martor ocular Ia dramatica confruntare: „De câte
ori mi-aduc aminte de confuzia deplorabilă de atunci, mă cuprinde o mare scârbăf...);
dezordinea era generală şi de neînchipuit.”
După încheierea păcii dc la Karlowitz, Antioh a fost cel care a evacuat bogăţiile
şi artileria otomană din cetatea Cameniţei, turcii primind, în schimb, cetăţile Moldovei.
Când se părea că lumea era mulţumită de modul cum conducea ţara acest
domnitor. Constantin Duca a izbutit, cu bani grei, să obţină mazilirea lui.
S-au zbătut mult fraţii Cantemir, în anii următori, să redobândească tronul
Moldovei; iar patima pentru putere şi bogăţie a Duculeştilor, Cantacuzinilor şi a
Brâncovenilor le-a stat stavilă, deşi mulţi boieri se plângeau împotriva lui Constantin
vodă Duca. jefuitor al ţării tot aşa de amarnic ca şi tatăl său. Duca vodă cel bătrân. în
adunarea boierilor moldoveni şi munteni, ţinută în 1703 la Amăutkioi, lângă
Adrianopol, cu scopul de a se împăca adversităţile grupărilor boiereşti din cele două
ţări, partida Ruseteştilor, sprijinită şi de Brâncoveni, l-au impus domn pc Mihail
Racoviţă, fostul cumnat al Cantcmireştilor (căsătorit cu sora acestora, Safta, carc a murit
de tânără; s-a recăsătorit cu Ana, fata medelnicerului Dediul din Galaţi). Această
adunare şi intriga ţesută la Amăutkioi au inspirat lui Dimitrie celebra „Istoria
ieroglifică”.
în timpul domniei lui Racoviţă, adevăratul stăpân al Moldovei a fost tot Iordache
Ruset. Dar, cu destule eforturi, Antioh a redobândit, în 1705, tronul. în cei doi ani de
domnie nouă a căutat să se debaraseze de Ruseteşti. Pe Nicolae Costin, fiul lui Miron. 1a făcut mare vornic, încercând o împăcare cu Costinii şi Costăcheşlii. A intrat însă sub
influenţa nefastă a lui Ilie Cantacuzino vistierul şi a lui Panaiotache Morona, „iuţi,
mândri, mincinoşi, făţarnici, giurători pentru hie ce, amăgitori”.19 Aceşti neîntrecuţi
linguşitori au izbutit să strice „firea cea bună” a lui Antioh. Arăta acum mult mai lacom
de averi, mai lesne se-nfuria, „că de multe ori la divan cu buzduganul azvârlie în oameni
cei nevinovaţi”.20 Până la urmă s-a împăcat iar cu Iordache Ruset: dar. pe când se alia la
Tighina şi supraveghea lucrările la cetate, i-a venit din nou mazilirea, în iulie 1707. I-au
rămas trei feciori: Ion, Constantin şi Dumitraşcu. Primul a venit în Moldova, iar ceilalţi
doi au plecat în Rusia, la unchiul lor, şi acolo au rămas.
IS Ibidem, p.204.
19 Ibidem, p.238.
20 Ibidem, p.238.
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Dar cel mai ilustru Vlăstar al familiei Cantemir s-a dovedit a fi Dimitrie. S-a
născut la 26 octombrie 1673 în vremea lui Dumitraşcu Cantacuzino, când tatăl său era
numai boier, mare clucer, fără drept dc a participa la divan. Naşul său, în timpul
domniei căreia s-a născut, i-a dăruit satul Valea Iliei, singura moşie pe care a stăpânit-o
Dimitrie în Moldova. A pierdut-o însă, şi pe aceasta, când, după moartea părintelui său,
a rămas la Istanbul.
Primul dascăl al lui Dimitrie a fost un cleric grec. Ieremia Cacavelas. elev al
elenistului Ioan Olearius, cu studii tcologicc de la Lipsea şi Viena, fost profesor la
Şcoala domnească şi corector al tipografiei greceşti din Iaşi, ghicitor al lui Şerban
Cantacuzino şi autor de scrieri religioase.
Cerut ca ostatic la Poartă, între 1688-1691, Dimitrie Cantemir a avut prilejul să
urmeze cursurile Academiei Patriarhiei Ortodoxe, unde a învăţat elementele filosofiei
cu Alexandru Mavrocordat, lacomi. Antonie, Spandoni, Meletie dc Arta şi Ilie Miniat.
îşi tăcuse bune relaţii printre oamenii învăţaţi turci şi străini şi deprinsese, în afară de
greceşte, latineşte şi sloveneşte, limbi pe carc le ştia din ţară. câteva limbi orientale,
turca, persana, araba.
întors în ţară, la 1691, după moartea tatălui său, boierii îl aleg domn al
Moldovei, în speranţa că, fiind tânăr, vor guverna ei ţara. Domnitorul trimite cuvinte de
pace lui Constantin Brâncoveanu în Ţara Românească, dar acesta intervine la Poartă
pentru numirea în Moldova a viitorului său ginere. Constantin Duca, astfel că domnia
lui Dimitrie Cantemir se rezumă la perioada 19 martie-8 aprilie 1693. Pentru mazilirea
sa a fost trimis un capugiu de la Istanbul, care fusese plătit să-l ucidă, dar tânărul
Dimitrie a ştiut să facă în aşa fel. încât a ajuns teafăr la Ţarigrad, iar turcul i-a rămas
prieten până la bătălia de la Stănileşti.
Rămas la Ţarigrad şi în domnia fratelui său Antioh (1695-1700), îşi completează
instrucţia cu experienţe militare, participând la luptele de la Petervaradin şi Zenta între
turci şi austrieci.
După încheierea păcii de la Karlowitz, Dimitrie Cantemir vine, pentru scurtă
vreme în Moldova şi se căsătoreşte cu domniţa Casandra, fiica lui Şerban Cantacuzino.
Devenea moştenitorul acestuia şi pretendent la tronul Ţării Româneşti. Trecând prin
Moldova, solul polon Leszczynski nota în jurnalul său impresia puternică pc care i-a
lăsat-o „fratele domnului, un bărbat erudit în limba latină şi cu educaţie aleasă” .
în timpul domniei lui Mihai Racoviţă, Dimitrie Cantemir desfăşoară la Istanbul
o intrigă împotriva lui Brâncoveanu, dar nu izbuteşte să-i obţină mazilirea. Brâncoveanu
îşi întărise poziţia în Moldova, căsătorindu-şi o fată cu unul din fiii lui Iordache Ruset.
iar la poartă avea un agent primejdios prin relaţiile lui, pe vărul său, Toma Cantacuzino.
Acesta pune la cale arestarea şi surghiunirea lui Dimitrie Cantemir în insula Chios carc
ar fi urmat, dacă principele moldovean n-ar fi fost ascuns de prietenii săi turci.
în 1704, Toma Cantacuzino, vizând pentru el domnia Ţării Româneşti, într-un
viitor apropiat, încearcă o împăcare între Brâncoveanu şi Cantemireşti. La întâlnirea
proiectată în acest scop, Dimitrie, urmărit de Scarlat Ruset, este prins de bostangii şi
aruncat în închisoare, de unde se răscumpără cu bani. în curând, Mihai Racoviţă se făcu
nesuferit prin exploatarea nemiloasă a ţăranilor şi prilejui fraţilor Cantemir să-l denunţe
la Poartă. Antioh Cantemir era investit domn pentru a doua oară în Moldova, iar la
Poartă rămâne capuchehaie Dumitraşcu Caragea şi nu Dimitrie Cantemir, datorită
relaţiilor încordate dintre cei doi fraţi.
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La Istanbul. marele cărturar trecca acum printr-o etapă dc grele lipsuri materiale.
Şi-a pierdut casa şi a fost nevoit să-şi întreţină familia, tot mai numeroasă, dând lecţii
copiilor unor mari dregători otomani.

domnului muntean, cerându-i să apară personal în tabăra lui. orice amânare „ar prodm >
duşmănie împotriva înălţimii voastre” şi nu ar putea opri, „luarea măsurilor de altă
natură, pentru care eu am înaltă poruncă”.24
Bătălia de la Stănileşti pe Prut, lângă Fălciu, avu loc între 8 şi 12 iulie 1711, stil
vechi. Ţarul cu toată oştirea lui şi cu moldovenii fură înconjuraţi de turci şi de tătari sub
comanda marelui vizir Mehmed Baltagi paşa. Armata rusă, afară de detaşamentul trimis
la Brăila cu Ronne, cuprindea 38246 de oameni, infanterie şi cavalerie, pe când turcii

Schimbarea marilor viziri şi ridicarea la această demnitate a lui Ahmed Calaili.
duşman al lui Constantin Brâncoveanu (septembrie-decembrie 1704) şi apoi a lui
Telendar Mehmed paşa, prieten al lui Dimitrie Cantemir (decembrie I704-1706)21,
obligă pe domnul muntean să cadă la înţelegere cu adversarii săi. Referitor la Dimitrie,
în schimbul moşiilor lui Şerban Cantacuzino din Ţara Românească, ce s-ar li cuvenit
soţiei sale şi pe carc le luase domnul acelei ţări, el capătă o pensie anuală de la
Constantin Brâncoveanu, zece pungi de bani. Sc încheiase o înţelegere la
Constantinopol între Dimitrie Cantemir şi Ştefan Cantacuzino, reprezentantul domnului
muntean, cu mijlocirea lui Alexandru Mavrocordat. marele dragoman al Porţii şi a
patriarhului Dositei de Ierusalim. Pacea aceasta nu era durabilă şi a fost ţinută, după
expresia lui Neculce, „pe cum ţin câinii vinerile”.
Dimitrie ar fi putut să se bucure de domnia fratelui său Antioh, dar acesta, om
practic şi egoist, îl renegase încă de pe când se afla în închisoare, refuzând să dea bani,
„chiar de ar sta o mie dc ani acolo”.21 Ca prim moştenitor, el îşi însuşise toate moşiile
cumpărate de Constantin Cantemir şi nu acorda fratelui său nici un venit.
După mazilirea din tronul Moldovei a lui Nicolae Mavrocordat, Dimitrie
Cantemir a fost instalat în locul acestuia la 14 noiembrie 1710.
în planul politicii interne, Dimitrie a urmărit instaurarea monarhiei absolute în
favoarea ţăranilor, orăşenilor şi boierimii mici, prin supunerea marilor boieri cu pretenţii
de conducere a treburilor ţării, domnul izbutind s-o impună fără tulburări, cu toate că a
existat o opoziţie serioasă. Brâncoveanu nu s-a dat în lături de a furniza ruşilor
suspiciuni cu privire la domnitorul Moldovei, în scopul evident de a-1 compromite în
ochii ţarului.
A căutat şi el să se împace cu Costinii şi cu Costăcheştii: pe Nicolae Costin l-a
făcut mare logofăt; pe Lupu Costachc vornic. Om dc încredere şi de mare ajutor şi l-a
ales pe Ioan Neculce, căruia i-a dat dregătoria de mare hatman. Pe Ruseteşti i-a dat ceva
mai de-o parte.
în politica externă, Dimitrie Cantemir a încheiat un tratat de alianţă cu Rusia lui
Petru cel Mare la Luţk, în ziua de 13 aprilie 1711, pe un text redactat în întregime de
domnul moldovean. El fusese precedat de o proclamaţie în limba latină, către Europa, a
lui Petru cel Mare şi urmat de o proclamaţie către poporul Moldovei, a lui Dimitrie
Cantemir, semnată de Nicolae Costin şi de principalii şefi ai opoziţiei boiereşti, în frunte
cu Iordache Ruset.
Avându-1 prieten pe Toma Cantacuzino, acum mare spătar în Ţara Românească,
Cantemir a căutat să-l atragă în alianţa antiotomană şi pe Brâncoveanu. în vederea
forţării mâinii domnului muntean, dar împotriva părerii lui Ioan Neculce, Petru I trimite
împotriva Brăilei un puternic detaşament în frunte cu generalul Ronne. După ce a
cucerit oraşul în ziua de 13/24 iulie, generalul rus a trimis o scrisoare ameninţătoare
21 M. Guboglu, Sultanii şi marii dregători otomani. în „Hrisovul”, VII, 1947, p.77.
" Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. C. Giurescu, Bucureşti, 1913, p.236.
23 Al. Pini, Istoria literaturii române de ta origini până la 1830, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p.270.
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erau 119600~\ afară de tătari.
Deşi armata rusă nu a fost distrusă, victoria a revenit otomanilor, iar pacea a fost
încheiată la 12 iulie 1711 la Vadu Huşilor. Cerchez paşa, emisarul marelui vizir (acelaşi
carc îl mazilise în 1693), a cerut extrădarea lui Cantemir, dar Petru a refuzat cu
desăvârşire.
Astfel, Cantemir reuşi să treacă, ascuns în careta împărătesei, prin oastea
turcească, neştiut de nimeni, afară de Neculce, şi să scape cu viaţă din mâinile
duşmanilor. Mai avu timp să-şi ridice, însoţit de o gardă de 200 dc ruşi, familie din Iaşi,
şi cu 4000 de moldoveni care-i rămaseră credincioşi merse să sc stabilească, pentru
totdeauna. în Rusia, cu consimţământul lui Petru cel Mare. Ţarul îi dădu titlul de
principe serenisim al Rusiei, o casă luxoasă la Moscova, o pensie anuală de 6000 dc
ruble, sate şi o moşie în ţinutul Harkovului şi, în semn de prietenie, portretul său
încadrat în pietre preţioase.
în 1712 îi muri soţia, Casandra Cantacuzino, dc la care a avut în total zece copii.
Reputaţia sa deveni curând europeană şi. în 1714, Academia berlineză se simţi fericită
să-l aleagă printre membrii săi dc onoare.
Chemat de ţar în 1719 la Petersburg, Cantemir se căsătoreşte în 1720 cu
cneaghina Anastasia Trubeţkoi, în vârstă de 18 ani. La cercrea ţarului, prinţul
moldovean îşi rade barba, renunţă la veşmintele orientale şi se îmbracă după moda
apuseană. Este numit membru al senatului, adică ministru, deci sfetnic şi consilier intim
al ţarului, fiind unul dintre factorii care lucrează pentru marile reforme sociale,
administrative şi militare din Rusia. La cererea sa, în 1721, ţarul a luat titlul de împărat,
fiind un simbol al intrării Rusiei în concernul european al marilor monarhii.
Când în 1722 s-a pus senatului problema moştenirii tronului Rusiei, Dimitrie
Cantemir a nutrit speranţa că acesta va fi ocupai de un descendent din ramura sa.
Memoriile lui Friedrich Wilhelm von Bergholz, sfetnicul ducelui de Holstein, ginerele
lui Petru cel Mare, povestesc că împăratul întreţinea relaţii extrem de apropiate cu fiica
prinţului moldovean, Maria, o femeie foarte învăţată.
Ultima apariţie a lui Dimitrie Cantemir pe scena politică a fost în 1722 cu ocazia
participării la expediţia întreprinsă de Petru cel Mare în Caucaz. în calitate dc specialist
în problemele Orientului, aducea cu el o tipografie cu caracter oriental pentru
imprimarea manifestelor. întâiul obiectiv a fost portul Derbent de la Marea Caspică,
oraş stăpânit de triburi daghestane supuse şahului Persiei. Maria Cantemir, care l-a
însoţit pe împărat în această expediţie, a născut la Astrahan un copil mort, prin
intervenţia doctorului grec Policala, cumpărat de ţarină. în ciuda acestui nefericit
2,1 Scarlal Callimachi, Un document inedit din anul 1711, în „Studii”, III, 4, p. 178-179.
25 P.P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir. Viafa şi opera, Editura Academiei Republicii Populare
Române, 1958, p.l 15.
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eveniment, Petru cel Mare i-a lăsat lui Dimitrie o mică gardă spre a face cercetări în
Caucaz. cutreierând călare munţii şi luându-şi însemnări arheologice şi geografice
asupra regiunii.

prima nevastă. Casandra. La 29 aprilie 1700 i s-a născut o fiică, Maria, pc care prinţul
moldovean a iubit-o cel mai mult. A studiat cu eruditul grec Anastasie Condoidi. de la
care a învăţat limba greacă, latină şi italiană, iar de la Ivan Ilinski a învăţat limba şi

în primăvara anului 1723, fostul domn al Moldovei, bolnav de diabet, se afla la
reşedinţa sa de la Dimitrievka, neputând onora cu prezenţa sa lucrările guvernului şi
ruga pe ţarină să intervină pe lângă împărat pentru a motiva lipsa lui. Secretarul său
particular, Ilinski i-a consemnat moartea în ziua de 21 august 1723.
A fost înmormântat la Moscova în mica biserică Sf. Constantin şi Elena, zidită
de el. Osemintele i-au fost aduse în ţară în 1935 şi reînhumate în biserica Trei Ierarhi
din Iaşi, ctitoria lui Vasile Lupu.

literatura rusă.
Dintre toţi copiii lui Cantemir, Maria îi va semăna cel mai mult. Ea moşteneşte
mintea practică şi cumpătată a tatălui său, precum şi caracterul lui moderat. După
moartea lui. ea Ic-a purtat de grijă fraţilor ca o mamă.
A purtat o vie corespondenţă cu fratele său, Antioh, păstrându-se până în ziua dc
azi 73 de scrisori în limbile greacă şi italiană, şi cele primite de la Antioh în franceză şi

înainte de a muri, Dimitrie Cantemir şi-a întocmit testamentul, lăsând ca
executor pe împăratul Rusiei. Astfel, Măriei Dimitrievna îi lăsa bijuteriile. Datorită unui
ucaz împărătesc care prevedea ca proprietatea funciară să fie moştenită de un singur
urmaş, Dimitrie nu a optat pentru Matei, băiatul cel mare, ci pentru Constantin. Pentru
instruirea copiilor lasă 3000 de ruble şi-l roagă pe împărat să Ie îngăduie acestora să-şi
facă studiile în străinătate. Anastasiei Trubeţkoi îi lasă toate diamantele, hainele şi
lucrurile pe care i le dăruise. Cele cinci sute de curţi de iobagi promise dc zestre
rămâneau mai departe în stăpânirea rubedeniei sale, cu condiţia ca fiica sa Smaranda să
„fie crescută şi educată după condiţia ei”.26
Nepotului său, Grigore Bantîş, îi lasă cinci sute de ruble şi-l recomandă ţarului
spre a-1 face paj. Pe cămăraşul Antioh îl delegă ca administrator al moşiilor până la
numirea noului moştenitor. în ceea ce-1 priveşte pe fratele său, îl roagă pe împărat să-i
acorde câtc cinci sute de ruble anual.
Urmărind evoluţia fiecărui membru al familiei Cantemireştilor, vom observa că
prinţul Dimitrie a avut cu cea de-a doua soţie. Anastasia Trubeţkoi, doi fii. Petre şi Ioan,
morţi de mici, şi o fiică Smaragda, născută la 4 noiembrie 1720. La aceştia s-a mai
77
adăugat un copil nelegitim, Augustin (Mirov) , născut în 1715, care a fost un fel de
ajutor de prefect al judeţului.
Intuind că soţia sa nu se va înţelege cu copiii din prima căsătorie, Dimitrie
Cantemir l-a împuternicit pe Petru cel Mare să se ocupe de executarea testamentului
său. După moartea împăratului şi îndepărtarea Măriei Cantemir de la Petersburg,
Anastasia Trubeţkoi, prin unchiul său Iuri Trubeţkoi, a înaintat împărătesei o cercrc
pentru rezolvarea favorabilă a moştenirii.
în anul 1729, unul dintre fiii lui Dimitrie Cantemir, Constantin, pune stăpânire
pc averea tatălui său, după care se căsătoreşte cu fiica prinţului rus Dimitrie Goliţân.
Acţionarea în justiţie a acestui fiu dc către Anastasia, i-a adus câştig de cauză prinţesei
ruse, Constantin fiind obligat la plata unei despăgubiri de 35.000 ruble.28
Anastasia Trubeţkoi s-a recăsătorit în ianuarie 1738 cu prinţul Ludwig Johann
Wilhelm Landgrafens zu Ilessen, care ocupa postul dc general în armata rusă. Fiica
acesteia, Smaragda-Ecaterina, s-a căsătorit cu ambasadorul Rusiei la Viena, principele
D.M. Goliţân, şi a murit Ia Paris în 1761.
Aşa cum am precizat în paginile anterioare, Dimitrie Cantemir a avut copii şi cu
‘6 Constantin Măciucă, Dimitrie Cantemir, Editura Albatros, 1972, p.309.
Ştefan Ciobanu, Dimitrie Cantemir în Rusia, Cultura Naţională, Bucureşti. 1925, p 52
28 Ibidem. p.55.
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italiană.
Marea majoritate a timpului a petrecut-o la Moscova şi în satul ei Mariino, citind
cărţile pe care i le trimitea Antioh. A murit la 9 septembrie 1757 înconjurată de câteva
slugi credincioase rămase de la tatăl său.
Datorită apropierii şi asemănării intelectuale cu fratele său, Antioh, rândurile
care urmează îi vor 11 dedicate acestuia. Născut la Constantinopol la 10 septembrie
1708. el a crescut sub directa îndrumare a tatălui său, care i-a insuflat iubirea faţă de
istorie, filozofie, drept, pictură. De la profesorii săi a învăţat greacă, latină, italiană,
rusă, franceză, devenind unul dintre cei mai erudiţi oameni din Imperiul rus. Până la
trecerea tatălui său la Moscova, Antioh urmează şi şcoala de pe lângă mănăstirea
Zaiconosposcaia din Moscova, care va deveni Academic teologică.
Sub influenţa lui Ivan Ilinski, Antioh scrie „Simfonia asupra psaltirii”, dar, cele
mai de seamă opere literare sunt scrise după anul 1729.
A fost interesat şi de politică, participând în mod activ la organizarea unui
complot pus la cale de nobilimea rusă. în urma căruia, pe tronul Rusiei, este instalată
împărăteasa Ana Ioanovna. Participarea la acest complot nu a rămas fară urmări pentru
Antioh. el fiind răsplătit împreună cu sora şi fraţii săi prin treccrea moşiilor în stăpânirea
lui Constantin Cantemir. A fost numit ambasadorul Rusiei la Londra, unde capătă
preţuirea reginei Carolina. La îndemnul ci, Antioh aranjează traducerea „Istoriei
imperiului otoman”, în limba engleză (1734). A reuşit să încheie la 2 decembrie 1734 un
tratat de prietenie între Anglia şi Rusia pe 15 ani.
în 1738 a devenit ambasador al Rusiei la Paris. în răstimpul petrecut aici a
tradus şi tipărit aceeaşi operă a tatălui său în limba franceză. în 1740 se îmbolnăveşte de
ulcer şi. cu toate îngrijirile primite din partea medicilor, moare la 31 martie 1744 şi este
înmormântat la Moscova.
Chiar dacă cei doi fraţi nu s-au căsătorit nici unul, totuşi, la Paris, Antioh a avut
legături intime cu o domnişoară d ’Anglebert30, cu care a avut doi copii, despre a căror
soartă nu se ştie nimic.
în ceea ce-i priveşte pe ccilalţi copii ai lui Dimitrie Cantemir, cel mai puţin
simpatizat dc tatăl său a fost Matei, născut la Constantinopol la 18 octombrie 1703. A
fost trimis la Liov să studieze limba latină, iar peste câţiva ani se înrolează ca ofiţer în
garda ţarului, în regimentul Preobrajenski.31 împreună cu fratele său Şcrban duce o viaţă
destrăbălată, Maria Cantemir fiind nevoită să intervină pentru aplanarea unor conflicte.
29 Ibidem, p.64.
30 Ibidem, p.71.
31 Ibidem, p.71.
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După retragerea din armată se căsătoreşte cu principesa Agrafena LobanovRostovscaia, cu care nu a avut copii.
La moartea surorii sale, a lui Constantin şi a lui Antioh, Matei devine
moştenitorul averii şi construieşte chilii pe lângă mănăstirea grecească din Moscova.32
Constantin, al doilea fiu, s-a născut tot la Constantinopol la 29 iulie 1705 şi a
devenit căpitan în regimentul de gardă al ţarului. A fost un om practic, cult şi se bucura
de o bună reputaţie în societatea rusă. A murit la 29 ianuarie 1747 şi nu a avut
moştenitori.
Al treilea J iu al lui Dimitrie Cantemir, Şerban, s-a născut la 11 august 1706 la
Constantinopol. în calitate de ofiţer de gardă a participat la războiul rusă-turc din
perioada 1735-1740, asistând şi la asedierea Oceakovului.
După moartea lui Matei a devenit singurul moştenitor al averii, compusă din
două case la Moscova şi mai multe moşii cu câteva mii dc iobagi.33 Nu s-a căsătorit, dar
a avut două fiice cu o turcoaică capturată în războiul ruso-turc. Cu ajutorul uneia din
ele. Elena (născută la 19 mai 1741), apare „Istoria vieţii principelui Constantin
Cantemir”.
Ultimul reprezentant al familiei Cantemireştilor în Rusia a fost Dimitrie. fiul lui
Constantin şi nepotul direct al lui Antioh, fostul domn al Moldovei, care, după o carieră
strălucită în armata rusă, se retrage cu grave probleme mentale, fiind urmărit de ideca că
el este domnitor al Moldovei.31Odată cu moartea lui, survenită în 1820, s-a stins această
cunoscută familie care şi-a lăsat amprenta atât asupra istoriei Moldovei, cât şi asupra
istoriei Rusiei.
în final vom analiza ce-a de-a doua ramură desprinsă din domnitorul Moldovei
Constantin Cantemir, aparţinând lui Antioh. Deşi Dimitrie Cantemir nu era în relaţii
bune cu tratele său în momentul în care s-a refugiat în Rusia, a încercat de mai multe ori
să intervină pe lângă ţar pentru a rezolva problema turcească. înainte de bătălia de la
Stănilcşti, Antioh l-a prevenit pe caimacam că fratele său este potrivnic politicii
otomane, fapt care i-a salvat, mai târziu, viaţa.
După ce a fost eliberat din închisoare, Antioh a trăit în Constantinopol mulţi ani
în sărăcie, murind în 1726.
Doi fii ai lui Antioh, Constantin şi Dimitrie, au reuşit în 1736 să ajungă în Rusia
şi s-au înrolat în armata lui Mtinich.35 Constantin a reuşit să formeze în imperiul de la
răsărit un regiment de husari din moldoveni aflaţi acolo, după care a întreprins o
expediţie în Polonia, unde a intrat în conflict cu contele Potoţchi. în 1765 s-a retras din
armată cu gradul de general şi a murit în 1776 la Rogani în guvernământul Harkov.36
Fratele său, Dimitrie, a avut o carieră militară modestă în Rusia, retrăgându-se
cu gradul de secund-maior şi a murit în 1758 la Moscova. A fost înmormântat în
necropola familiei Cantemireştilor din actuala capitală a Rusiei.
Aşa după cum în stirpea Costinilor, unul a strălucit cu deosebire - Miron - tot
aşa între Cantemireşti, Dimitrie a strălucit mai presus de toţi. A cultivat ştiinţa, filozofia
şi arta, a practicat politica şi a dovedit că l-a frământat dragostea de ţară şi de libertate.
„Pentru slobozenie şi moşie cu cinste a muri decât prin mulţi veci cu necinste a trăi, mai
de folos şi dc lăudat iaste”, scria el, testamentar.

Faptele Cantemirilor de-a lungul a trei secole

ABSTRACT
This paper analyses the life and deeds o f a great reigning family o f medieval
Moldavia. The Cantemirs represented the last generation o f native reign before the
Phanariot social order. This family was forced to cope with the internai tensions
generated by the confiicts between the aristocratic splintcr groups, while trying to
achieve a balanced relationship with Poland, Russia, The Ottoman Empire and Ţara
Românească. But the emblematica! figure o f the period 1612-1820 was Dimitrie
Cantemir. who stood out and represented the most complex personality o f the history o f
Old Romanian literature, as a writer, historian, scientist, statesman known all over
Europe ever since the 18th century.
The analysis o f the deeds o f this scholar demonstrates the mark he left on the
destiny o f both Moldavia and tsarist Russia (in the latter case contributing to the process
o f modernisation by the advice given to Peter the Great).

32 Ibidem, p.72.
33 Ibidem, p.73.
>1 Ibidem, p.73.
35 Ibidem, p.74.
36 Ibidem, p.75.
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CÂTEVA ASPECTE DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA
REVOLUŢIONARĂ A PAŞOPTISTULUI VASILE MĂLINESCU
Marcel CATRINAR

Materialul bibliografic ce vizează personalitatea lui Vasile Mălinescu, figură
marcantă a vieţii publice şi politice din perioada modernă, este puţin sistematizat, în
consecinţă nu are capacitatea de a epuiza problematica subiectului abordat în acest
studiu. Informaţii substanţiale întâlnim în lucrarea lui Gheorghe Zâne dedicată lui
Nicolae Bălcescu1, unde acesta tratează într-o manieră ştiinţifică bine documentată viaţa
şi activitatea lui Vasile Mălinescu.
Studiul dedicat de Gheorghe Zâne lui Vasile Mălinescu la comemorarea a 100
de ani de la trecerea în nefiinţă a acestui „om zdraven şi serios”, publicat la 18 februarie
1966 în revista „Viaţa economică”, contribuie la o mai bună înţelegere a celui care a
fost revoluţionarul şi omul simplu, amestecat într-o societate a compromisurilor şi
absurdităţii, unde nedreptatea îşi făcea loc la nivelurile cele mai înalte ale societăţii.
Eroul din februarie de la Paris, omul din spatele reformei agrare din vremea
domniei lui Al. I. Cuza, în acelaşi timp simplu şi complex, a îmbrăţişat involuntar
săracia şi a recurs la fapte de jertfă personală aduse în numele dreptăţii şi libertăţii.
Despre activitatea revoluţionară a lui Vasile Mălinescu în capitala franceză, în
februarie 1848, descoperim câteva mărturisiri personale2 făcute preotului Iraclie
Porumbescu3, unde Mălinescu, cu un simţ retoric ieşit din comun, povesteşte
evenimente trăite la Paris, alături de alţi tineri plecaţi pentru a-şi definitiva studiile în
diferite domenii. Deşi mulţi dintre ei nu urmăreau obţinerea unei licenţe în vederea
practicării unei profesii, ci luau totuşi contact cu o civilizaţie nouă, în care ideile
luministe erau invocate şi preluate ca soluţii pentru o societate modernă şi democratică.
Dacă paşoptiştilor le-au fost dedicate studii, unele chiar exhaustive4 altele doar punctând
meritele acestora în desfăşurarea evenimentelor din anul 1848, Vasile Mălinescu nu a
atras în mod deosebit atenţia specialiştilor. Acest lucru se datorează faptului că acesta a
fost un personaj care din umbră a acţionat vădit pentru dreptate, nelăsând în urmă
scrieri, ci doar ecouri, mânate de o dorinţa vie de-a ajuta pe semenii săi. Nu-i plăcea să
se evidenţieze prin vorbe goale, înseşi faptele sale vorbesc de la sine despre contribuţiile
la evenimentele ce aveau să schimbe din temelii structuri sociale şi mentalităţi
conservatoare. Unele lucrări de specialitate5, sau unele studii de istorie modernă6 îl
1 G. Zâne, N. Bălcescu, Opera, omul, epoca, Bucureşti, 1975, pp. 330-333.
2 Cornelea Bodea, 1848 la Români. O istorie in date fi mărturii, voi. III, Bucureşti, 1998, pp. 45-52.
3 Scrierile lui Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1898, pp. 102-115.
4 Al. Zub, Mihail Kogălniceanu istoricul, Iaşi, 1974; Anastasie Iordache, Dumitru Brătianu, Diplomatul,
doctrinarul liberal şi omul politic, Bucureşti. 2003.
5 Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitate naţională (IS34-IS49). Bucureşti, 1967. ( în continuare
Cornelia Bodea, Lupta românilor...)-, Dumitru Ivănescu, Alexandru 1. Cuza in conştiinţa posterităţii.
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plasează în rândul participanţilor paşoptişti la revoluţie, alte colecţii şi publicaţii de
documente evidenţiază rolul lui Vasile Mălinescu la fenomenul revoluţionar din Europa
şi din Principatele Române. S-a aflat pe baricadele din capitala Franţei alături dc
revoluţionarii moldo-muntcni. a pregătit demersuri şi a venit cu idei liberale în
conţinutul unor documente programatice din care nu lipsea împroprietărirea ţăranilor
fără despăgubire7. Boier de talie mică sau dc categoria a Il-a, implicat în factorul social
•
•
•
• •
.
.
o
'
cvasimodermzat, cu o educaţie aleasă primită la şcolile din Cernăuţi şi Lvov , provenit
din rândul celor pe care avea să-i apere, fără a dori ranguri boiereşti. Vasile Mălinescu
va demonstra pe deplin meritul său de bun organizator şi susţinător al intereselor
liberale într-o societate a fărădelegilor. A fost puternic revoltat de corupţia aparatului
administrativ din vremea domniei regulamentare a lui Mihail Sturdza, cu care va intra în
conflict deschis apărând libertatea şi dreptul de exprimare al ţăranilor. Libertatea se
dorea a fi principiu definitoriu în societatea românească a Regulamentelor Organice, de
care să se bucure şi cei a căror poziţie nu-i plasa în fruntea ierarhiei societăţii. Aceştia
erau dornici de a cunoaşte şi dc a simţi spiritul liber, mai mult, de a simţi româneşte.
Românismul, atât dc des invocat în presa vremii, a fost proclamat ca principiu şi tip de
acţiune de către Nicolac Bălcescu, în discursul ţinut la 1 ianuarie 1847 sau în unele
documente programatice ale revoluţiei de la 1848. După opinia Corneliei Bodea, această
forţă ideologică „îi galvaniza (pe români n.ns.) la luptă” . Regimul sturzisl, sub masca
modernităţii venită din Răsărit, prin căi nu tocmai acceptate de unii boieri cu viziuni
liberale din Moldova epocii regulamentelor, a instaurat în Moldova teroarea şi cenzura
pentru a stăvili din embrion posibilele acţiuni de răzvrătire şi a frâna ascensiunea unor
boieri dc rang inferior în structurile aparatului administrativ. Toate aceste circumstanţe
îl determină pe Vasile Mălinescu să adopte măsuri radicale de natură să instige la
revoltă o parte a populaţiei marginalizate. Se va vedea că acest regim îşi va găsi sfârşitul
numai printr-o mişcare populară, temere de care nu avea să scape Mihail Sturdza şi
coruptibilul său aparat administrativ.
Personalitatea lui Vasile Mălinescu este dată dc implicarea acestuia în
momentele importante pentru renaşterea naţională dc la sfârşitul primei jumătăţi a
secolului XIX şi a doua jumătate a acestui secol, zbuciumat de mişcări cu caracter
De la revoluţia paşoptistă ta întregirea naţională. Iaşi, 2004; Gh. Platou. De la
constituirea naţiunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă, voi. II, III. IV, V, Iaşi, 1998, 2000,
2003,2005;, G. Sion, Suvenire contimpurane, Bucureşti, 1888.
b Gh. Ungureanu, Frământări social - politice premergătoare mişcării revoluţionare din 1848 in
Moldova, în „Studii”, XI, nr. 3/1858; Gh. Platou, Revoluţia de la 1848 în Moldova. Noi puncte de
reper şi referinţă, în „Analele Academiei Române”, mem. Secţ. Ist. şi arh, seria IV. tomul XXIV, 2001.
7 Problema ţărănească reprezenta un subiect tabu în familia Mălinescu, o regăsim ca o preocupare, un
Iaşi, 200!;

Idem,

plan de lucru şi element de susţinere încă de la începutul primei decade a secolului XIX, când unchiul
lui Vasile Mălinescu, printr-o scrisoare trimisă Mitropolitului Veniamin Costachi, la 1 iulie 1804,
venea cu ideea „năstruşnică” de împroprietărire a ţăranilor. A. D. Xenopol, Istoria partidelor politice,
voi. I, partea I, Bucureşti, 1911, p. 104; Neagu Djuvara, între Orient şi Occident. Ţările române la
începutul epocii moderne, ed. a V-a, Bucureşti, 2005, p. 349. Mai mult familia Mălinescu, a jucat un
rol important în lupta de emancipare politică a românilor din Principate. Apostol Stan. Mircea Iosa,
Liberalismul politic în România, Bucureşti, 1996, p. 74.
s G. Zâne, op. cit., p. 330.
9 Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitatea
continuare Cornelia Bodea, Lupta românilor ...)
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naţional şi social, când marii mase ţărăneşti i se alătură o întreagă pleiadă de intelectuali
veniţi de pc băncile şcolilor occidentale. Mentalităţile şi concepţiile învechite, din
„Vechiul Regim”, prin conservatorismul lor, împiedicau accesul la o modernizare mai
rapidă a societăţii româneşti.
Revoluţia română dc la 1848, Unirea Principatelor, domnia lui Al. 1. Cuza sunt
câteva dintre evenimentele la care a participat liberalul radical Vasile Mălincscu.
Vom analiza, de asemenea, şi înclinaţia sa spre partida liberală. Suntem motivaţi
să abordăm în profunzimea lucrului bine documentat acest personaj al epocii moderne,
pentru a plasa printre liderii paşoptişti o personalitate recunoscută dc contemporanii săi
ca fiind importantă şi utilă cauzei româneşti. Vasile Mălinescu s-a implicat în acţiunile
premergătoare anului 1848, şi-a adus contribuţia la elaborarea unor documente
programatice definitorii în schimbarea mentalităţii societăţii româneşti.
Mişcarea paşoptistă s-a înscris în limitele libertăţii, egalităţii, dreptăţii şi
fraternităţii, termeni des întâlniţi în documentele programatice de la 1848. Această
terminologie pătrunde comod în sistemul lingvistic al paşoptiştilor prin intermediul
tinerilor şcoliţi la Paris. Cel puţin în testamentul lui lordache Mălinescu, redactat la 20
iulie 1848, în satul Gugeşti, regăsim acclaşi limbaj ( dreptate şi frăţie).
Vasile Mălinescu a fost omul care a stat alături de Nicolae Bălcescu, Dumitru
Brătianu, fraţii Ştefan, Nicolac, Alexandru şi Radu Golescu, Dumitru Bolintineanu,
Scarlat Vârnav, Teodor Răşcanu, Iancu Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, ş.a.
aducându-şi pe deplin aportul în mişcarea revoluţionară. Iată o generaţie plină de
entuziasm, capabilă să facă lucruri ieşite din comun pe care Neagu Djuvara o va numi
„generaţia de la 1848”. generaţia posibilităţilor, a schimbării ai cărei reprezentanţi
„luptau ca mânaţi de o credinţă neţărmurită în destinele ţării lor” 10. Această generaţie, în
opinia istoricului de mai sus a avut o contribuţie determinantă la constituirea României
moderne: „Aşa s-a întâmplat la noi, cu bărbaţii născuţi, să spunem, între 1800 şi
1830...Au zvârlit ca pe nişte vechituri, obiceiurile, instituţiile, până şi vocabularul,
impuse dc o putere străină. Au sorbit cu nesaţ din izvoarele culturii apusene...au înoit
lim ba...au început în linişte un proces democratic...au fixat, pentru generaţii, cu
îndrăzneală şi realist, marile obiective politice ale neamului şi au determinat Europa să
ţină seamă de ele. Ei au făcut toate acestea. Au făcut chiar mai mult: au făurit
România.”11.
Informaţiile despre Vasile Mălinescu sunt. în general, lacunare şi contradictorii,
de aceea pe baza unor documente şi a unor surse bibliografice vom încerca să stabilim
momentele importante din viaţa sa.
Vasile Mălinescu s-a născut la 1817, în acelaşi an cu „diplomatul şi doctrinarul
11 • •
A
politic” Dumitru Brătianu , şi istoricul Mihail Kogălniceanu. încă din copilărie lui
•
•
I^
Vasile Mălinescu i-au fost inoculate „concepte ale datoriei şi dragostei de patrie” . Este
cel de-al patrulea fiu al „bătrânului agă lordache Mălinescu’' 11, şi a EcaterineiL\ născută

10 Neagu Djuvara. op. cit., p. 364.
11 Ibidem.
12 Anastasie lordache. op. cit., p. 29.
13 Ibidem, p. 33
" Gh. Ungureanu, ari. cit., p. 68.
15 ANI. colecţia „Documente” , P. 798/17.
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Moldoveanu.16 Iordache Mălinescu a mai avut doi băieţi şi o fată: Ioan, Alexandru şi
M aria.17 Primii ani ai copilăriei i-a petrecut în satul Valea -Seacă, aproape de C'ornu Luncii18, însă datorită preocupărilor tatălui său îşi va schimba periodic domiciliul. în
aprilie 1838, Iordache Mălinescu expediază o scrisoare din satul M ihăileni19, urmând ca
după 6 ani să-l anunţe, tot printr-o epistolă, pe George Bariţiu că domiciliul său este la
Văleni20. Lin contemporan dc-al său îl caracteriza astfel pe bucovineanul Vasile
Mălinescu: „un tiner...de o seriozitate deosebită, de statură mijlocie, dar' la trup bine
învSlit. Avea barbă blondă, plină şi scurtă şi perul capului aşişderea blond, la frunte
retezat...spâncenele lui tot blonde, erau groase şi ochii întunecaţi, iar’ căutătura lui, cum
şi întreaga-i apariţiune erau mesurate şi de o grandeţe firească...era teribil la vedere şi-ţi
impunea cugetarea, că ar semena a frate cu regele 01impului...când acela se alia Ia
pragul furiei...”"1. Pc plan cultural, tatăl lui Vasile Mălinescu s-a afirmat prin retipărirea lucrării
lui Petru Maior,
Ardelene, alături de ceilalţi corifei, Gh. Şincai22.
"y'x un precursor
• " al) Şcolii
a
Samuil Micu , I. Budai-Deleanu ' a avut un rol important în formarea şi dezvoltarea
conştiinţei naţionale25. Iordache Mălinescu retipăreşte în anul 1834 pe cheltuiala sa. a
doua ediţie a lucrării Istoria pentru începutul românilor în Dacia, scopul acestui act
cultural fiind acela „ca şi cei săraci cititori să o poată ave”26. Mai mult accesul la
lucrarea lui Petru Maior era facilitat şi prin scăderea preţului, de la „1014 şi 9 tvanţigi
•
.
.
'
“)&
1
argint” cât costa prima ediţie a ajuns la „cinci ţvanţigi argint”" , ambele găsindu-se în
librăriile din Iaşi şi Bucureşti.29 însă bunăvoinţa lui Iordache Mălinescu nu se opreşte
aici. La jumătatea lunii februarie 1844, din Văleni trimite o scrisoare lui George Bariţiu
prin care îl roagă să distribuie gratuit 100 de exemplare din lucrarea lui Petru Maior,
elevilor români din Transilvania, şi totodată „neuitând (George Barinţ n. ns.)... a da
câteva şi pentru bibliotecile româneşti publice din acele ţări, precum şi pentru o
bibliotecuţă”30 înfiinţată de domnul Macedon, catihet din Năsăud. Aşadar, se poate uşor
desprinde patriotismul tatălui lui Vasile Mălinescu, un apropiat al românilor de
16 Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie in date şi mărturii, Ed. a I I-a, voi. I, Bucureşti, 1998. p. 640.
( în continuare Cornelia Bodea, 1848 la români...,)
17 Ibidem.
18 Ibidem, voi. III, p. 51. Scrierile lui Iraclie Porumbescu..., p. 114.
19 Comelea Bodea, Lupta românilor..., p. 205.
211Ibidem, p. 261.
21 Scrierile lui Iraclie Porumbescu..., pp. 103-104, Cornelia Bodea. 1848 la români..., voi. III. p. 46.
Autorul sintezei despre istoria românilor, intitulată: IIronica românilor şi a mai multor neamuri,
tipărită în întregime după moartea sa. Nicolae Isar, Istoria modernă a românilor (1774-1878). partea 1,
Bucureşti, 2001. p. 228.
' Dintre lucrările importante ale lui Gh. Şincai amintim: Istoria românilor cu întrebări şi răspunsuri
(1791); Scurtă conştiinţă a istoriei românilor (1796); Istoria, lucrurile şi întâmplările românilor, o
lucrare care va apărea în 1806. Ibidem.
24 Amintim lucrarea De originibus populorum Transylvaniae.
~5 Gh. Platon. De la conştiinţa naţională ta Marea Unire. Studii de istorie modernă, voi. III, Bucureşti.
2000. p. 14; Nicolae Isar, op. cit., p. 12. ( în continuare Gh. Platon, De la conştiinţa naţională...,)
26 Comelea Bodea. Lupta românilor..., p. 205.
"7 Ibidem.
25 Ibidem.
w Ibidem.
’° Ibidem. p. 254.
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pretutindeni, luptător pentru cauza românească atât din Principate, cât şi din provinciile
româneşti aflate sub ocupaţie străină. Convingerile morale şi ideologice implementate
dc tatăl său l-au ajutat pc Vasile Mălinescu să-şi dezvolte principii dc conduită morală şi
corectitudine şi să se adapteze mai uşor la rigorile vieţii.
A urmat studiile superioare la Cernăuţi şi la Lvov, în urma cărora a ajuns inginer
hotarnic, meserie practicată şi de tatăl său cu ani în urmă. Provine dintr-o familie
preocupată de starea ţăranilor. Tatăl său este fiul Saftei31 şi al lui Nicolae Mălinescu
(ajuns cavaler austriac la 1790). în 1800, aceştia din urmă au trecut din Bucovina în
Moldova, cu fiii săi Iordache, Niculae, Dumitru, Vasile şi M ihai.’2 Se pare că unul
dintre fiii lui Nicolae Mălinescu, Vasile, „lansase idcca năstruşnică...de-al face pe ţăran
proprietarul bucăţii de pământ pe care o lua de la boier ca s-o muncească”33. în acest
sens îl sfătuieşte pe Mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi „ca boierii să
chibzuiască, nu numai pantru a lor folos ci şi pentru folosul a tot norodul”34, iar în
scrisoarea de la 1804 el este dc părere ca ţăranii să fie împroprietăriţi. Se pare că aceste
propuneri erau „ extrem de înaintate pentru acea vreme”3\ mai ales că situaţia ţăranilor
din Bucovina nu necesita o astfel de intervenţie. Aşadar, această rudă apropiată a lui
Vasile Mălinescu, a fost considerată un „apărător al clasei ţărăneşti”36. De-a lungul
vieţii, lordachc Mălinescu a ocupat diferite funcţii: inginer hotarnic, secretar al Arhivei
Statului din Iaşi. iar din 1849 este numit de cătrc Grigorie Al. Ghica preşedinte al
Judecătoriei ţinutului Fălciu37, responsabilitate pe care o deţine până în anul 1853. când
solicită ieşirea la pensie, deoarece este bătrân38. în acelaşi an avea să moară, cu toate că
fusese consultat chiar de medici ieşeni.39
Vasile Mălinescu nu a dobândit nici un rang boieresc, ocupaţiile Iui rămânând
„cititul” şi ingineria40 „cu care se hrăneşte”41. A participat la revoluţia din Paris, iar în
timpul evenimentelor revoluţionare din Ţările Române a stat aproape de N. Bălcescupreluând din ideologia acestuia- Ioan Alecsandri, Alexandru G. Golcscu, Al. 1. Cuza,
Teodor Răşcanu, Scarlat Vârnav ş.a.
în 1853 se înscrie în Societatea de medici şi natura/işti, plătind o cotizaţie de 4
galbeni pentru primirea diplomei de membru42. Teodor Răşcanu, prietenul său apropiat,
obţinuse diploma de membru onorific al acestei societăţi încă din 16 mai I845.'1’ Vasile

31 Isac Virginia,

lordacbi Mălinescu. Contribuţii la viaţa şi activitatea sa, în „Ştefan Meteş la 25 de ani” ,

Cluj-Napoca, 1977, p. 441.
’2 I. C. Filitti, Frământările politice şi sociale în Principatele Române de la 1828 la 1828, Bucureşti,
1932, p. 29, nota 8. ( în continuare I. C. Filitti, Frământările politice...,)
33 Neagu Djuvara, op. cit., p. 349.
34 A. D. Xenopol. op. cit., p. 104.
’s I. C. Filitti. Frământări politice.... p. 29, nota 8.
‘6 A. D. Xenopol, op. cit., p. 103.
37 Isac Virginia, ari. cit., p.445.
38 ANI, fond Isprăvnicia ţinutului Fălciu, tr. 1768, op. 2017. dosar 1497. f. 383-384.
3,1 Isac Virginia, ari. cit., p. 445.
40 De asemenea şi tatăl său, Iordache Mălinescu, a ocupat funcţia de inginer hotarnic, însă din
corespondenţa sa reiese că „meseria aceasta nu-i dădea prea mari satisfacţii, nici măcar materiale”,

Ebidem, p. 441.
41 Gh. Ungureanu, ari. cit., p. 69. nota 1.
42 ANI, fond Societatea de medici şi naturalişti, mapa II, nr. 13, f. 92/v.
13 ANI. colecţia „Documente”, P. 432/207.
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Mălinescu a fost de-a lungul existenţei sale, redactor la „Steaua Dunării”, membru în
Comitetul Central al Unirii şi deputat în Divanul Ad-hoc şi în Adunarea electivă.
La 12 mai 1861 prin adresa preşedintelui Consiliului de Miniştri i se comunică
lui Vasile Mălinescu că prin decret domnesc a fost numit ministru al Cultelor şi
Instrucţiunii Publice din Ţara Românească". Ştefan Golescu, preşedintele cabinetului,
cunoscând activitatea viitoruluii ministru îl primeşte în echipa sa. După cinci luni
soseşte o nouă adresă, de astă dată din partea Preşedintelui Consiliului de Miniştri din
Moldova, prin care Vasile Mălinescu este numit membru în Comisia Centrală de la
Focşani45.
Despre viaţa lui de familie nu cunoaştem prea multe informaţii, însă în lucrarea
dedicată boierilor Goleşti46, din corespondenţa acestora, aflăm că Vasile Mălinescu
fusese logodit, pentru o scurtă perioadă de timp cu Felicia Racoviţă, fiica lui Alexandru
Racoviţă şi a Anei Golescu. Aceasta mai fusese logodită în anul 1852 cu „un etrange
grec”'17 ce tranzita Bucureştiul, posesorul unei averi de „un millier de ducats”48, de
profesie economist. Dragostea înfiripată între Vasile Mălinescu şi Felicia a durat
aproape un an, când a dat semne de slăbiciune. Acest lucru s-a datorat, poate, grijilor
materiale ale logodnicului ,dar şi a bolii care îl apăsa, ceea ce va culmina cu o
destrămare a relaţiei.49
In ciuda eşecurilor în dragoste, la 27 octombrie 1861, la Paris, în Capela
Română, se celebrează cununia religioasă dintre Vasile Mălinescu şi Elena Vidraşcu,
avându-i ca naşi pc francezii Leon şi Adela Plee50. După doi ani de la căsătorie apare pe
lume fiica lor. Ana Mălinescu. Din actul de naştere şi de botez a acesteia^1 reiese că s-a
născut la 16 octombrie 1863, în Bucureşti, satul Măgureanu; naş de botez a fost Mathieu
Ganea. Sărăcia lui Vasile Mălinescu l-a determinat să apeleze la vechiul său
colaborator, domnul Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza, prin a cărui mesaj
special, la 7 februarie 1866, cerea Parlamentului o pensie de 2000 de lei v e ch r2. însă
„gestul generos al Domnului”53 vine prea târziu.
La 13 februarie 1866, după o boală gravă, ţintuit la pat, Vasile Mălinescu moare,
în casa sa din Iaşi, de pe strada 40 de Sfinţi, nr.278.54. Din actul dc moarte reiese că
acesta decedează dc „boia oftiga’° \ des întâlnită în prima jumătate a secolului XIX şi în
deccniile următoare, pe lângă alte boli precum: reumatismul56, herniile, variola şi o
44 /bidon. P. 798/12.
45 Ibidem, P. 798/14
G. Fotino, Din vremea renaşterii naţionale a Ţării Româneşti. Boierii Goleşti, voi. 1- IV, Bucureşti
1939.
4' Ibidem, voi. III, p. 380.
48 Ibidem, p. 380.
Ibidem. voi. IV, p. 3 15.
50 ANI, colecţia „Documente”, P. 798/15.
51 Ibidem. P. 798/16.
52 G. Zâne, op. cit., p. 333.
55 Ibidem.
54 ANI. colecţia „Documente”. P. 798/17.
55 E vorba de tuberculoză. Ibidem.
5b Cauza acestei maladii este menţionată de Andreas Wolf. în călătoriile sale prin Moldova constată că
localnicii „iarna poartă patru cinci blănuri pe corp, iar cu mult înainte de a sosi vara, vezi pe tinerii
coconaşi îmbrăcaţi în hainele cele mai uşoare plimbându-se pe jos, călare sau cu trăsura, în timp ce
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boală hilară în sensul ei anume: maladia somnului de după-amiază „ rău endemic . Ca
o ironie a soartei de aceeaşi boală, tuberculoza, sfârşise, cu mult înainte, Nicolae
Bălcescu, care petrecuse vreme îndelungată în închisoare.
Tuberculoza în Europa a fost considerată „boală specifică aristocraţiei” până la
sfârşitul secolului XVIII.58 Această ipoteză era susţinută de faptul că multe personalităţi
din acele vremuri sufereau şi mureau de tuberculoză, ceea ce atrăgea atenţia opiniei
publice. Oamenii de rând, suferinzi, nu erau plasaţi în sfera de interes, încât boala pentru
ei rămânea necunoscută. Europa s-a confruntat mult timp cu această maladie, pâna când
Robert Koch va izola „bacilul cauzativ”, în 1882, denumit Mycobac terium tuberculosis.
Realităţile din Principatele Române au arătat că boala apare la persoane „care nu
se îngrijesc de plămânii lor...când vremea este rea”59. Totuşi, tuberculoza se identifică
cu sărăcia şi mizeria, încât şi în zilele noastre ea este des întâlnită la persoanele cu o
situaţie materială precară, de aceea lipsa unei alimentaţii adecvate şi nerespectarea
condiţiilor igienice cauzează apariţia bolii.
Educat în spiritul corectitudinii şi al responsabilităţii, Vasile Mălinescu se
apropie foarte mult de gruparea tinerilor intelectuali cu viziuni liberale şcoliţi în
străinătate, aceştia „nu vroiau să se mulţumească cu faptul că relicvele erei feudale vor
rămâne conservate, iar educarea populaţiei nu va decurge decât forţat şi cu mare
dificultate”60. încetul cu încetul aceşti tineri preiau din ideile iluministe61 răspândite în
Europa de către marea boierime, însă controlul social revenea intelectualilor greci şi
înaltului cler, reprezentat de mitropoliţi şi episcopi.62 Boierimea mică şi mijlocie nu s-a
putut bucura de la început de „libertate individuală”63. Această libertate individuală
simbolizează „refluxul sincronizării legale”61. Proiectul de Constituţia elaborat de
Mihail Kogălniceanu structurează o serie de dorinţe, printre care şi libertatea individuală
conform căreia „nimeni nu va putea fi oprit decât în cuprinsul legilor .
^
în Europa, libertatea individuală stabilită prin „diferite Carte constituţionale” ’
era apanajul monarhiei sau, „favoruri ale monarhici, neputând să apară decât sub formă
de concesii”67 înscriindu-se în „conjunctura diplomatică europeană’ 6S. S-a urmărit prin
acest demers eliminarea posibilităţii de întoarcere a lui Napoleon Bonaparte. Revoluţia
Franceză de la 1789 şi războaiele napoleoniene au entuziasmat opinia publică din

femeile şi bărbaţii mai vârsnici îmbrăcaţi gros şed cu corpul asudat pe sofale la ferestrele
deschise...Pălării căptuşite se poartă în toate anotimpurile” Călători străini in Ţările Române, voi. X,
partea I, Bucureşti, 2001, p. 1267
57 Acelaşi călător sus amintit consemnează că această boală „cauzează apoplexii ’, arătând şi provenienţa
ei: „cum s-a terminat prânzul cam la 1 se consumă mai întâi un păhărel de rachiu...apoi se aprinde pipa
şi se caută sofaua”, Ibidem.
58 F. Cartwright. M. Biddiss, Bolile şi istoria. Bucureşti, 2005, p. 194.
59 Călători străini în Ţările Române, voi. X, partea I, Bucureşti. 2001. p. 1267.
60 Emanuil Turczynski, De la iluminism la liberalismul timpuriu, Bucureşti. 2000, p. 151.
61 Apostol Stan, Mircea Iosa, op. cit., p. 17.
62 Emanuil Turczynski, op. cit., p. 53.
63 Ibidem.
64 Radu Carp şi alii, De la ..Pravilă" la ..Constituţie", Bucureşti, p. 149.
65 Ibidem.
66 Nicolas Roussellier, Europa liberalilor. Iaşi, 2001, p. 24.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
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Principate şi astfel „idealurile de libertate”69 devin edificatoare şi se naşte ..ideea de
organizare”70 politică în spaţiul moldovenesc şi muntean, încât „sub impactul Revoluţiei
Franceze sunt formulate unele proiecte de organizare, privind chiar bazele instituţionale
politice ale statului.”71 Sistemul liberal prin aceşti tineri a fost încorporat în structura
clasei dominante, rămasă tradiţională şi conservându-şi principiile învechite, refuzând
noţiunile dc libertate şi egalitate, ca elemente definitorii într-o societate cu direcţii spre
modernizare72. Principiile liberale se dezvoltă sub impulsul unor frământări politice
interne şi a nemulţumirii generate de starea ţăranilor şi a intelectualilor, împiedicaţi să
se implice în viaţa politică a Principatelor. începând din 1789 se observă o implicare
constantă a agenţiilor oficiali ai Republicii Franceze în Principatele Dunărene. Pentru
prima dată Franţa este interesată de soarta Ţărilor Române, desfăşurând activităţi - prin
intermediul consulilor - de propagare a ideilor revoluţiei73. Personalitatea lui Napoleon
devine un reper şi o soluţie pentru viitoarele acţiuni memorandistice ale boierilor
moldoveni şi munteni.74 Ideile iluministe pătrund în Ţările Române înainte de 1800,
prin operele lui Voltaire lecturate de tinerii intelectuali7' carc îndrăgeau „scrierile
franţuzeşti”76.
Din corespondenţa diplomatică a ministrul de externe francez, Alphose de
Lamartine, un apropiat al românilor, observăm faptul că tinerii revoluţionari paşoptişti,
valahi şi moldoveni, au primit „une education dans nos ecoles ou puissent dans nos
livres” şi se situau pe poziţii de afirmare naţională cerând nimic mai mult decât „des
libertes politic]ue”77. în definitiv, prin studii şi prin lectura unor lucrări reprezentative
din Franţa78 tinerii moldoveni şi munteni preiau „modelul” francez. însă acest model
după afirmaţia lui Em. Turczynski, avea să ducă la „ o imitaţie fără conţinut”79. El
vorbeşte despre o schimbare a mentalităţilor în societatea românească prin şi cu ajutorul
••
•
•
•
•
„spiritului iluminist şi modernist” venit din Occident. Occidentalizarea s-a răspândit în
majoritatea ţărilor ortodoxe din Europa, dar cu intensităţi diferite. în Principatele
Române procesul
s-a produs
mai rapid, comparativ cu Grecia. Serbia
t o| de occidentalizare
t
#
sau Bulgaria . Rapiditatea occidentalizării Ţărilor Române este pusă pe seama
„afinităţilor sentimentale şi temperamentale cu italieni şi francezii”82, mai mult.

69 Ibidem.
7(1 Apostol Stan, Mircea Iosa, op. cit., p. 23.
71 Ibidem, p. 21
72 Ibidem.
71 Ibidem.
'4 Boierul moldovean Dimitrie Sturdza emisese ideea în 1802 de republică „aristro-democratică” soluţie
în care marea boierime era secondată în treburile interne de către „organe colegiale’’. Ibidem. p. 21;
vezi şi Şorban Rădulescu - Zoler, Istoria PNL. Bucureşti. 2000, p. 4. Totuşi această idee sau plan îi
este atribuit spătarului muntean Ioan Cantacuzino care în 1786, elaborase un plan sau o formă de
oblăduire republicească arislo-democraticească, Neagu Djuvara, op. cit., p. 348
75 Emanuil Turczynski, op. cit., p. 52

Ibidem.
77 ANB. colecţia Microfilme Franţa, rola I. voi. 5, f. 39.
'* Nicolae Isar. op. cit., p. 212
79 Emanuil Turczynski, op. cit., p. 281
80 Ibidem.
81 Neagu Djuvara. op. cit., p. 9.
s: Ibidem.
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„afirmarea aproape obsesivă a latinităţii”83 constituie un motiv în plus pentru
îmbrăţişarea acestui fenomen agreat de tinerii intelectuali, în rândul cărora se încadra şi
Vasile Mălinescu.
Nu este exclus ca tânărul Vasile Mălinescu să fi studiat aceste scrieri franceze,
mai ales că era un bun cunoscător al acestei limbi educaţie moştenită de la tatăl său, care
deţinea o frumoasă bibliotecă ce-i va reveni prin testament8'' tânărului devenit un model
pentru apropiaţii săi, cu o formaţie liberală radicală. După cum avea să sublinieze şi
Bois le Comte. cu ajutorul limbii franceze românii au reuşit să se afirme pe plan
european. Publicarea de articole în ziare franceze, trimiterea tinerilor la studii în Franţa,
i-au antrenat pe românii din Principate „la mişcarea intelectuală a epocii”8'\ astfel încât
Europa „să se obişnuiască cu existenţa unei naţiuni române”.86 Bineînţeles, aşa cum
percepeau europenii, termenul „naţiune” în prima jumătate a secolului XIX, mai exact
după anul 1830. Naţiunea pentru ei avea mai degrabă o conotaţie politică. Acest cuvânt
defineşte „ansamblul cetăţenilor a căror suveranitate colectivă îi instituia ca stat”87,
constituind „elementul cetăţeniei” în contextul particularităţilor etnice. Conceptul de
„naţiune” este de dată recentă - apelând la sensul cuvântului conform Dicţionarului
88
englez, din anul 1933, şi descrie „noţiunea de unitate şi independenţă politică”.' Nu
vom stărui asupra acestui aspect, pentru a nu ne depărta dc ceea ce ne-am propus în
intervenţia noastră asupra evoluţiei personalităţii lui Vasile Mălinescu şi a contribuţiei
sale la ideile reformatoare şi liberale ale epocii sale.
Prietenia cu Nicolae Bălcescu şi D. Brătianu avea să însemne mult pentru Vasile
Mălinescu. mai ales că acesta preia din gândirea politică a acestora idei noi, moderne.
Din epistola trimisă în 1844, de la Dinjon, de liberalul radical Dumitru Brătianu lui
Vasile Mălinescu transpare sentimentul dc naţionalism dintre cei doi revoluţionari89.
Perioada dintre 1838 şi 1845 reprezintă o trambulină pentru lansarea unor noi
societăţi secrete cu un viu „substrat politic”90, plasate pe piaţă sub diferite denumiri.
Legal erau constituite pentru educarea societăţii prin cultură, literatură însă acestea îşi
vor dovedi pe deplin adevărata intenţie şi anume aceea de renaştere şi unitate naţională
cu preponderenţă, reprezentând etape necesare şi premergătoare activităţilor
revoluţionare de la 1848. Mulţi dintre iniţiatorii şi membrii acestor societăţi secrete se
regăsesc şi pe baricade în timpul Revoluţiei paşoptiste. Astfel de societăţi alcătuite fie în
străinătate, fie în Principatele Române, vor constitui elemente pc care intelectualitatea
moldo - munteană se sprijină în încercarea de-a schimba situaţia nou creată după
plasarea în Principate a Regulamentului Organic şi de-a elimina principiile şi
mentalitatea conservatoare a marii boierimi, adepte ai Vechiul Regim91. Acţiunile
•

•

8' Ibidem, p. 10.
81 Cornelia Bodea. 1848 la români..., voi. 1. pp. 640-641.
85 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii..., voi. V, p. 31
86 Ibidem.
87 E. J. Hobsbawm, Naţiuni şi naţionalism de la 1780 până in prezent. Chişinău, 1997. p. 21.
88 Ibidem, p. 20.. nota I 1.
89 BAR, fond Dumitru Brătianu, S 15/CCCC, vezi şi Anastasie lordache. op. cit., p. 72.
"C ornelia Bodea , Lupta românilor..., p. 58.
91 Ioan Stanomir. Naşterea Constituţiei. Limbaj şi drept in Principate până la 1866, Bucureşti, 2004, p.
99.

159

Marcel Catrinar

societăţilor secrete, unele organizate „după model masonic” , erau îndreptate spre
ridicarea maselor populare împotriva acţiunilor administrativo-poliţieneşti existente în
timpul domnitorilor regulamentari, adevărate maşini de corijare a eventualelor abuzuri
de destabilizare a legilor impuse prin Regulamentul Organic. Pachetul legislativ a fost
elaborat cu directive precise, venite din Răsărit, de la Curtea ţarului, a cărei atenţie era
îndreptată asupra problemele cu care se confruntau Principatele Române. In definitiv,
Regulamentele Organice aveau să introducă în Principate „cu relativă timiditate”93, legi
ce urmăreau modernizarea Ţărilor Române, însă sub lupa Curţii dc la Petersburg".
„Instrucţiunile voiau să cumpănească puterea domnului, după dorinţele mai tuturor
categoriilor de boieri, printr-o adunare mai puţin supusă (...), insistau asupra atribuţiilor
adunării în materie financiară”95, şi în limitele impuse de Rusia ţaristă, devenită
protectoarea Ţărilor Române cu drepturi depline după încheierea Tratatului de la
Adrianopol.
Vom insista asupra introducerii şi importanţei Regulamentelor Organice în
Ţările Române, deoarece acestea funcţionau într-o perioadă în care Vasile Mălinescu
avea să se confrunte cu legile şi rigorile domnului regulamentar Mihail Sturdza. Sub
paravanul legislativ regulamentar acesta contribuia, cum ştia mai bine, cu abilitate şi
tact politic, la dezvoltarea unei oligarhii bine coordonate. Situaţia Principatelor Române
în vremea Regulamentului Organic este prezentată într-o lucrare remarcabilă, apărută în
a doua decadă a secolului XX96 şi tratează sui gencris perioada cuprinsă între 1834 şi
1848. unde găsim informaţii şi despre mişcarea revoluţionară din Moldova din martie,
reprimată de regimul poliţienesc al lui Mihail Sturdza deoarece „poporul era liniştit”97
iar ea nu putea să reuşească „într-o ţărişoară înconjurată de puteri mari potrivnice
OS
*
•
tulburărilor revoluţionare” , încât, Iară intervenţia aparatului represiv condus de
domnitor, revolta nu ar fi avut sorţi de izbândă, pentru că „Rusia veghea”99 la liniştea
Principatelor Române. O altă lucrare100, de data aceasta mai recentă, conţine, pe lângă
partea introductivă şi studiile unor specialişti renumiţi în această problematică, forma
integrală a Regulamentului Organic în Moldova.
Elaborate încă din 1828, sub supravegherea Curţii de la Petersburg, după intrarea
trupelor ruseşti pe teritoriul Principatelor, administraţia lui Kiseleff (1829-1834)lul
12 Ibidem, p. 117.
93 Ibidem, p. 95.
94 Regulamentul Organic al Moldovei, ediţie îngrijită de Dumitru Vitcu şi Gabriel Bădărău, Iaşi, 2004,
pp. 97-119; Instrucţiunile de la Curtea de Ia Petersburg urmăreau „deschiderea către modernitatea
legală" a Principatelor Române.
951. C. Filitti, Principatele Române..., p. 33.
96 I. C. Filitti. Domniile Române sub Regulamentul Organic (1834-1848), Bucureşti, 1915. 688 p.
9' Ibidem, p. 637.
n Ibidem. p. 638.
99 Neagu Djuvara. op. cit., p. 362.
100 Regulamentul Organic al Moldovei, ediţie îngrijită de Dumitru Vitcu şi Gabriel Bădărău. laşi, 2004.
614 p.
101 Preia atribuţiunile succesorilor săi, contele Pahlen şi generalul Jeltuhin. Nicolaie Isar, op. cit., p. 101.
Reprezentantul intereselor ruseşti în zonă şi arbitru în acelaşi timp având sarcina de-a supraveghea
buna organizare a legilor „temperând excesele facţiunilor boiereşti, constrâns (...) să adopte (n.n.
uneori) calea compromisurilor”. Regulamentul Organic al Moldovei. Iaşi, 2004, p.43. Nicolaie Isar. op.
cit., p. 101.
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definitivează proiectul legislativ care va intra în vigoare la 1831 în Ţara Românească şi.
după „ a nu mai puţin de 64 dc şedinţe” 102, la şase luni distanţă de ţara vecină,
Regulamentul avea să lîe aplicat şi în Moldova, la 1 ianuarie 1832103, nu înainte de a 11
revizuit de către Adunările Obşteşti Extraordinare104. Ocupaţia ţaristă durează 6 ani. în
timpul căreia se elaborează legile privitoare la modernizarea societăţii româneşti, prin
schimbări aduse în justiţie, administraţie şi în relaţiile sociale. Aceste reforme vor 11
parţial împiedicate de intervenţiile Rusiei în legislativul regulamentelor105, dar şi
datorită boierimii conservatoare a cărei mentalitate „consacra principiul robiei” 106, şi
perpetua vechile deprinderi feudale în detrimentul maselor populare107. Alcătuirea
regulamentelor reprezintă o consecinţă a Convenţiei de la Akkerman (1826) şi a
Tratatului de la Adrianopol (1829) creîndu-i Rusiei „posibilitatea să realizeze în
Principatele Române reformele anunţate prin convenţia de la Akkerman” '. Timid şi
cuminte în Regulamentul Organic s-au introdus texte privind separarea puterilor în stal.
însă sub rezerva puterii protectoare109.
Cu toate acestea principiul separării puterilor în stat a fost greu digerabil de
boierii conservatori, fie din interese personale sau convingere politică, fie pentru a
menţine ordinea de fapt în Principate.1 0 La acest proces antireformator al Principatelor
Române s-a alăturat şi o parte dintre reprezentanţii clerului, susţinătorii principiilor
învechite.111 Emanuil Turczynski dezvoltă şi evidenţiază sistemul statal perimat, într-o
societate aflată pe drumul modernizării şi a separării puterilor în stat. Astfel partea
legislativă şi bugetară au suferit modificări substanţiale, prin „evitarea abuzurilor de tot
felul din domeniul proceselor civile” 112. Sistemul administrativ se desparte de cel
juridic, lotuşi lipsa personalului calificat a îngreunat oarecum desfăşurarea în bune
condiţii a aparatului judecătoresc, prelungind inevitabil procesul de reformă din
justiţie113. Moldova din acest punct de vedere întâmpina anumite probleme, deoarece
aparatul administrativ se implică în cel judecătoresc. Vasile Mălinescu s-a confruntat cu
un sistem juridic corupt, atunci când a fost judecat în legătură cu participarea lui la
revolta de pe moşia Holmu.114 Acest principiu al separării justiţiei de administraţie a
intrat în discuţie din anul 1780, în vremea domnitorului fanariot Alexandru Ipsilanti,
când s-a elaborat un nou cod de legi, intitulat Pravilniceasca condică.115
S-au avut în vedere şi modificări în sistemul financiar, propunerea unui impozit
102 Regulamentul Organic al Moldovei, Iaşi, 2004, p. 48.
103 Emanuil Turczynski, op. cit., p. 142.
1(11 Regulamentul Organic al Moldovei, 2004, p. 123-133.
105 Ion Stanciu. Iulian Oncescu, Românii in timpurile moderna. Reperele unei epoci, Târgovişte, 2004, p.
107.
106 Neagu Djuvara, op. cit., p. 298.
107 Gh IMaton, Genera revoluţiei române de la 1848, laşi, 1999, p. 100. ( în continuare Gh. Platon,

Geneza...).
Ins Regulamentul Organic al Moldovei. Iaşi, 2004, p. 95.
I09loan Stanomir, op. cit., p. 99.
110 Emanuil Turczynski, op. cit., p. 150.
111 Ibidem, pp. 143-154.
112 Ibidem, p. 148.
11’ Ibidem.
lM Gh. Ungureanu, an. cit., pp. 15-16.
115 Nicolae Isar, op. cit., p. 37; Gh. Platon, Geneza..., p. 179.
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unic pentru pământurile agricole, idee vehiculată încă de la 1818, de către boierul
Iordache Rosetti-Rosnovanu, iniţial cu înclinaţii liberale116, însă după scurt timp a
devenii „un tip conservator” 117 în ceea ce priveşte reforma. Privitor la sistemul financiar
în Principatele Dunărene, se observă că „prin regulament, zilele de lucru, iar migrarea
ţăranilor către stăpâni mai puţin severi sau către oraşe a fost îngreunată considerabil,
astfel încât acest regulament a adus cu sine o fortificare a tagmei boiereşti, precum şi o
mai uşoară trecere către economia financiară” 118. I. C. Filitti prezintă o statistică a
cheltuielilor şi veniturilor în Ţara Românească din perioada 1832-1842. în vremea
domniei lui Alexandru Ghica. de unde surprindem informaţii interesante despre modul
de colectare a veniturilor şi categoriile de contribuabili şi scutelnici în perioada
i
- 119
regulamentara.
La elaborarea acestor regulamente s-a avut în vedere şi unele idei din proiectul
constituţional al cărvunarilor120 de la 1822, cum ar fi „o separare extrem de detaliată a
puterii” 121, pc lângă alte reforme122 ale boierimii mici şi mijlocii cu viziuni liberale.
Ionică Tăutu123, iniţiatorul acestui proiect constituţional, reprezentant al micii boierimi,
a susţinut ideea de libertate şi legalitate, el privea legea „ca pe un fundament pe care
este clădită însăşi libertatea”.124 Scrierile sale au fost influenţate de Revoluţia Franceză
şi au fost îndreptate spre o „direcţie socială virulentă”. Ideile sale de factură luministă
europeană de la sfârşit de secol XVIII, dobândite în urma unor lecturi ale epocii, au fost
răspândite pe întreg teritoriul Moldovei, urmărindu-se o cunoaştere mai aprofundată a
„orizonturilor social-politicc” de către oamenii preocupaţi de „soarta civilizaţiei
române” 125. Bogate informaţii despre constituţionalismul cărvunar găsim în lucrarea
colectivă Apostol Stan şi Mircea Iosa126, unde pe lângă rolul şi importanţa Proiectului
Constituţional autorii fac o incursiune în gândirea politică a vremii şi amintesc despre
implicaţiile liberalismului în timpul domniei lui Ioniţă Sandu Sturdza, domnitor
pământean, adept al acestui curent prin experimente. Ideile liberale ale domnitorului
moldovean sunt denunţate, prin memoriul marilor boieri conservatori, demnitarului rus
127
în zonă, Minciaky.
Am insistat asupra acestei problematici dcoarecc Vasile Mălinescu a fost un
adept al liberalismului şi principiile sale vizau pc ţărani şi împroprietărirea acestora.
Problema separării puterilor în stat era de mult o necesitate strigentă şi imediată pentru
Vasile Mălinescu. în Adunarea Ad-hoc a Moldovei, din 1857 , în deschiderea cuvântării
sale, aduce în discuţie atât elementele ce definesc separarea puterilor în stat, vechimea
116 Emanuil Turczynski, op. cil., p. 112, 149
117 Ibidem. p. 113.
118 Ibidem, p. 149.
119 I. C. Filitti. Domniile române..., pp. 173-188.
120 Emanuil Turczynski, op. cil., p. 145.
121 Ibidem. p. 104.
122 Dintre reformele cărvunarilor amintim: respectul libertăţii individuale, a proprietăţii, egalitate în faţa
legilor, libertatea muncii. Apostol Stan, Mircea losa, op. cit., p. 31; Emanuil Turczynski, op. cil.,
^ p. 104.
121 Vezi Emil Vârtosu, Ionică Tăutu (1795 - 1830). Scrieri social-politice, Bucureşti, 1974.
124 Emanuil Turczynski, op. cit., p. 109.
125 Apostol Stan, Mircea losa, op. cit., p. 17.
126 Ibidem, pp. 31-37.
127 Ibidem, p. 34.
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acestora plasată ca noţiune pentru evoluţia societăţii româneşti, cât şi atribuţiile ce revin
puterii legislative şi celei executive128. Ideile liberale radicale ale tânărului Mălinescu sau născut în urma contactului cu lumea occidentală şi cu tinerii boieri şcoliţi în Franţa.
Prezenţa în rândul viitorilor revoluţionari a fost determinată şi de calităţile sale de bun
organizator şi adept al schimbării.
Revenind la Regulamentul Organic şi impactul său asupra societăţii din
Principatele Române, putem concluziona că a reprezentat un „impuls dat
modernităţii” 129. însă acest corp legislativ a stat în spatele legalităţii prin interpretarea
eronată a legilor şi a lipsei „dezbaterii lor libere” 130, a şubrezit din autonomia politică a
Ţărilor Române. In acest context avem de-a face cu o „modernizare controlată” 131
consecinţă a emigrării tinerilor intelectuali în ţara luminilor, a lui Ludovic Filip. Exodul
masiv al tinerilor intelectuali spre Occident s-a datorat şi „ acţiunilor represive
întreprinse de guvernele celor două ţări” 132. Ovidiu Muntean face referire la trei valuri
de tineri plecaţi din Ţările Române pentru a studia în Occident, în perioada 1829-1848.
tineri carc „au adus o contribuţie decisivă în „europenizarea” Principatelor Române şi
alinierea lor în rândurile şi mentalităţile Occidentului” 133Aceşti „bonjurişti” au răspândit
în Principatele Române „ideile democratice” lj4 aşteptate de locuitorii acestor ţinuturi în
care suzeranitatea otomană se contopea cu protectoratul rusesc nelăsând nici o speranţă
de libertate şi afirmare boierilor mici şi mijlocii. Vasile Mălinescu a îngroşat rândurile
tinerilor boiernaşi din Occident, făcând parte din cel dc-al treilea val de emigranţi, forţat
de sentinţa dată de Tribunal din Iaşi. cu numărul 2583. să părăsească Moldova „cu
mărginire de-a nu sc mai întoarce în Prinţipat” 135. După semnarea sentinţei la 6
februarie 1847, Vasile Mălinescu se îndreaptă spre Paris, prin Bucovina, unde îl
aşteaptă Teodor Răşcanu, membru al Societăţii studenţilor români.
Acest regulament prost aplicat în litera şi spiritul lui atrage nemulţumirea unor
reprezentanţi ai boierimii cu sentimente liberale. Legiferarea rusă ( ea a fost rodul
memoriilor susţinute încă din sec XVIII vizând trecerea spre modernitate a Principatelor
Române) acceptată de Puterea suzerană era agreată de boierimea conservatoare „adepta
unei reconstrucţii social-politice oligarhice” J\ profitoare şi avidă pentru a-şi păstra
privilegiile obţinute în Vechiul Regim. în acest context, dar şi urmare a tendinţei de
afirmare a boierimii mijlocii şi mici, ale intelectualilor, vom asista la apariţia unor
societăţi secrete conspirative un adevărat arsenal ideologic „unde s-a pregătit şi s-a
cultivat spiritul de luptă pentru ridicarea socială şi naţională a românilor de
pretutindeni” 137. Vasile Mălinescu, membru al unei astfel de societăţi secrete, a
'■* Acte fi

documente relative la istoria renaşterii României, voi. VI, partea I, Bucureşti, 1896, pp. 173-
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129 Ioan Stanomir, op. cit., p. 97.
11(1 Ibidem. p. 95
11 Ovidiu Muntean, Imaginea românilor in Franţa la mijlocul secolului al XIX -tea. Cluj Napoca, 2005,
p. 23.
1 Dumitru Ivănescu, De la Revoluţia paşoptistă..., p. 17; Idem, Alexandru Ioan Cuza in conştiinţa
posterităţii, Iaşi, p. 29.
' " Ovidiu. Munteanu, op. cit., p. 19.
14 Neagu Djuvara, op. cit., p. 341.
13^
' Documente privitoare la anul revoluţionar 1S48 în Moldova, Bucureşti, 1960, pp. 67-68.
1,b Regulamentul Organic al Moldovei, p. 16.
1,7 Comelea Bodea, Lupta românilor..., p. IX.
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participat împreună cu unii reprezentanţi locali din rândul ţărănimii la revolta de la
Holmu în urma căreia a fost calificat drept „criminal” 138. Unele din aceste societăţi - atât
în Moldova cât şi în Ţara Românească - urmăreau, pc lângă „forma specifică de
manifestare a culturii naţionale” 139, apărarea drepturilor naţionale, să lupte împotriva
protectoratului ţarist1'10, plasat în spaţiul danubiano-pontic în urma dispoziţiilor
Tratatului de la Adrianopol (1829)" . Un înverşunat oponent muntean al puterii
protectoare îl găsim în persoana colonelului Ion Câmpineanu, care împreună cu câţiva
deputaţi din Adunarea Obştească a Valahici, şi cu ajutorul publicistului francez Felix
Corson142, au întocmit „un manifest în vederea unei noi Constituţii” 143. Despre Ion
Câmpineanu, ca personalitate a vieţii politice în Ţara Românească, s-a scris mult144
încât vom puncta câteva din iniţiativele acestui liberal, „fiu al unei vrednice şi eroine
mame” 145 . conform caracterizării lui Gcorge Fotino el „întruchipa prin generozitatea
firii sale şi prin patriotismul său înflăcărat, tendinţele liberale ale societăţii româneşti şi
nădcjdele acestuia” 146. Apărător al cauzei româneşti şi „purtător dc cuvânt al intereselor
naţionale” 147, Ion Câmpineanu se identifică cu acţiunile „Partidei Naţionale” . Acestea
au fost îndreptate împotriva articolului adiţional148, introdus fraudulos de către puterea
protectoare în textul Regulamentelor Organice, în contradicţie cu stipulaţiile articolului
32 din Regulament149 care prevedea ca hotărârile privind interesele ţării să fie luate de
către Adunarea Obştească în colaborare cu domnitorul.IMI Articolul a fost respins1' 1,
însă nu după mult timp, sub ameninţările Porţii Otomane, la 9 mai 1838, articolul
adiţional a fost votat .. ca o simplă formalitate”, neexistând nici o abţinere în acest
sens.1' 2 Moldova nu a ripostat împotriva abuzului Curţii de Ia Petersburg, aici nu

.

1.8 Despre activitatea aparatului administrativ corupt al domnitorului regulamentar moldovean Mihail
Sturdza vezi: Gh. Platon, De la constituirea naţiunii.... voi. 111, pp. 49-86; Amil 18-18 in Principalele
Române. Acte şi documente, voi. I. Bucureşti. 1902, pp. 13-16;
1.9 Nicolae Isar, op. cit., p. 212.
1,0 Ne referim aici la mişcarea politică iniţiată de Ion Câmpineanu şi opoziţia parlamentară a acestuia.
111 Acte şi documente relative Ui istoria renaşterii României, voi. I. p. 326, Nicolae Isar, op. cit., pp. 9899: Ion Stanciu. Iulian Oncescu. op. cit., 2004, pp. 4 2 4 -4 2 5 .
112 Apărător al intereselor românilor din Principate. Lucrările sale pledează pentru unitatea politică şi
independenţa românilor. Despre lucrările sale mai importante găsim informaţii în: Gh. Platon, De la
constituirea naţiunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă, voi. III, Iaşi, 2000. p. 57, 80. nota 94;
Nicolae Isar. Publiciştifrancezi şi cauza română (1834-1859), Bucureşti, 1991. p. 14.
m Neagu Djuvara, op. cit., p. 360. Printre doleanţele grupului parlamentar muntean se aflau: „sfârşitul
protectoratului, Unirea Principatelor, desfiinţarea clăcii şi a robiei". Ibidem
144 Ultimul studiu dcdicat acestei personalităţi muntenc din istoria modernă a românilor este cel al lui
Neguţiu Marian, Contribuţia lui Ion Câmpineanu la lupta pentru unitate şi independenţă. în „Muzeul
Naţional”, 11. Bucureşti. 1999, pp. 49-53.
145 G. Fotino, op. cit., p. 32.
146 Ibidem.
147 Gh. Platon, Geneza..., p. 300.
148 Despre introducerea abuzivă a articolului vezi 1. C. Filitti.
Domniile române
sub
Regulamentul
Organic (1834-1848), Bucureşti, 1915, pp. 38-64.
149 Regulamentul organic al Moldovei, Iaşi, 2004, p. 169. p. 353.
I5UNicolae Isar, Istoria modernă a românilor (1774- 1848), partea
I, Bucureşti, 2001,
pp.
115-116.
151 Se observă - după afirmaţia lui Emanuil Turczynski - o apropiere a conservatorilor de
liberali atunci
când la dezbaterea problemelor legate de autonomie şi de drepturile politice aceştia au pactizai cu
ideile sus amintite. Emanuil Turczynski., op. cit., p. 170.
152 Nicolae Isar, op. cit., p. 116.
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întâlnim o mişcare asemănătoare ca cea din Muntenia datorită insistentelor intervenţii
ale consulilor ruşi în zona de ocupaţie.1' 3 Letargia Adunării Obşteşti din Moldova faţă
de textul introdus fraudulos în Regulament, a fost determinată şi dc politica externă a lui
Mihail Sturdza, un filorus binecunoscut, susţinător al ideilor Rusiei şi cu o participare
activă la întocmirea acestei Constituţii.1' 4
Ion Câmpineanu împreună cu I. Heliadc Rădulescu vor pune bazele Societăţii
Filarmonice ( 1 8 3 3 ) lx', cu o existenţă scurtă, desfiinţându-se la 18 3 8 . Această societate a
preluat din programele Societăţii Literare, înfiinţată cu 6 ani mai devreme, şi a urmărit,
printre altele, să organizeze instituţiile statului afirmându-se prin proiecte ce vizau
„adânci implicaţii politice şi sociale”. ^ 6 Liberalul Ion Câmpineanu a participat şi la
elaborarea a două documente programatice din anul 1838 şi anume: „ Actul de unire şi
independenţă” şi „ Osibitul act de numirea a suveranului românilor”' ' 7. Ca acţiune
imediată, aceste documente aveau ca obiective „ realizarea unităţii naţionale” 158,
independenţa Principatelor Române de sub suzeranitatea Porţii Otomane, separarea
puterilor în stat printr-un program constituţional modern, egalitatea în faţa legii ş.a.1' 9
„Actul de unire şi independenţă” este important, după cum observă Ioan Stanomir. şi
datorită faptului că ilustrează o perspectivă „parlamentară”, semnatarii documentului,
nu puţini la număr, sunt „reprezentanţi” ai naţiunii160. Acelaşi autor afirmă că „retorica
documentului pune în circulaţie un număr de lexeme şi de sintagme care vor sfârşi prin
a se impune în preajma lui 1866: suveranitate română, legile politice ale locului, ş.a.” 161
Moldova, prin reprezentanţii săi opoziţionişti faţă de politica lui Mihail Sturdza,
este martora la rândul ci a constituirii unor societăţi conspirative de genul celor din Ţara
Românească. în septembrie 1839 ia naştere Conjuraţia confederativă , societate cu un
program din care nu lipsea separarea puterilor în stat. libertatea tiparului, a gândirii,
separarea de Puterea protectoare şi nu în ultimul rând prin unirea Moldovei, Ţării
Româneşti şi a Siberiei, o „garanţie colectivă a puterilor” 162. Din protocoalele
Conjuraţiei reiese clar planul şi componenţa acesteia16 . Iniţiatorul ei corniţele Leonte
Radu, nepotul lui Grigore Cuza, modifică substanţa programului redactat încă din anii
1 8 3 5 -1 8 3 6 164, mărturisind că acţiunile Conjuraţiei urmăreau o „alternativă subversivă a
mişcării legale, iniţiată de boieri în I 8 3 4 ” 16' prin luptă politică . Trebuie menţionat în
153 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii..., voi. 111, pp. 114-115.
154 Regulamentul Organic al Moldovei, laşi. 2004. p. 123; Gh. Platon, De la constituirea naţiunii.... voi.
III, p. 59.
I5' Apostol Stan, Mircca Iosa, op. cit., p. 47. Printre iniţiatori mai amintim: Gr. Cantacuzino, I. Filipcscu.
Voinescu 11, ş.a. Scopurile societăţii erau bine definite: separarea puterilor, libertatea tiparului,
egalitate în laţa legilor, răspundere ministerială, emanciparea mănăstirilor închinate, ş.a. I.C. Filitti,
Domniile române..., p. 112.
156 N. Isar, op. cit., p. 213.
I5' Ambele au fost publicate de Cornelia Bodea, mai mult al doilea document conţine şi versiunea în
limba franceză; Cornelea Bodea, Lupta românilor..., pp. 216-224.
158 Nicolae Isar, op. cit., p. 118.
159 Ibidem; Vezi şi Ion Stanciu, Iulian Oncescu, op. cit., p. 109.
160 Ioan Stanomir, op. cit., p. 145.
Ibl Ibidem.
162 Gh. Platon, Geneza..., p. 292.
161 Gh. Platon, De la constituirea naţiuni..., pp. 111-112.
I<>4 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii..., voi. III, p. 117.
165 Ibidem, p. 114.
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accst context şi complotul lui Ioniţă Popovici, descoperit la laşi, cu jumătate de an
înaintea Conjuraţiei. Integrată în perioada 1838-1840, ea contribuie la „ o puternică
recrudescenţă a frământărilor şi mişcărilor politice din cele două Principate” 166. Am
insistat asupra acestor societăţi secrete pentru a încadra în epocă o altă societate care
vremelnic şi-a destăşurat activitatea în Moldova şi a apărut ca o nemulţumire faţă de
sistemul corupt al administraţiei lui Mihail Sturdza. Este vorba de societatea secretă
„Asociaţia Patriotică”, a cărui membru a fost şi Vasile Mălinescu. Printre persoanele
marcante ai Asociaţiei patriotice amintim: Teodor Sion. spătarul Tucidide Durmuz,
Teodor Răşcanu, Nicolae Istrati. Iacob Fătu, Dimitrie Miclescu ş.a. După observaţia lui
Nicolae Isar Asociaţia Patriotică a fost condusă de „cei trei T”, şi anume Teodor
Răşcanu, secretarul acesteia, T. Sion şi Teodor Dormuz167.
înfiinţată la începutul anului 1846, Programul societăţii avea ca linii directoare:
egalitate în faţa legii, impozit pe moşii, ş.a. Nu se ştie exact activitatea şi planurile1*’8 „
Asociaţiei Patriotice” şi nici nu cunoaştem îndeajuns cauzele desfiinţării acesteia în
perioada domniei regulamentare a lui Mihail Sturdza. Se ştie, totuşi, că administraţia
sturdzistă a recurs la măsuri represive împotriva membrilor asociaţiei, pentru a restabili
ordinea în Principat şi, se pare, de teama de a nu reprezenta un preludiu la viitoarele
acţiuni de revoltă împotriva aparatului administrativ şi a politicii domnitorul. Ea a avut
o durată scurtă dc timp, dar a reprezentat o etapă premergătoare revoluţiei paşoptiste. Pe
mulţi dintre reprezentanţii activi ai asociaţiei îi regăsim pe baricade alături de corifeii
revoluţiei dc la 1848, fie în străinătate, fie în Principate colaborând la elaborarea unor
documente programatice de importanţă naţională, cu acţiune imediată pentru unitatea
naţională şi împroprietărirea ţăranilor cu sau Iară despăgubire, idei îmbrăţişate de
liberalul radical Vasile Mălinescu. Asociaţiei Patriotice îi este atribuită revolta din satul
Holmu, ţinutul Vaslui, din iarna anului 1846, la care a participat şi Vasile Mălinescu,
* 1 6 9
împreună cu alti mici boieri, nemulţumiţi de ultimul recensământ fiscal din Moldova .
* a
j 7Q
Gh. Platon contrazice informaţia susamintită susţinând că e nejustificată . Conform
ipotezei acestuia. Gheorghe Ungureanu, reputatul arhivist al secolului trecut, autorul
studiului „Frământări social-politice premergătoare mişcării revoluţionare din 1848 în
Moldova” 171, „se sprijină pe interpretarea eronată a unei menţiuni documentare” l7atribuind greşit rolul „Asociaţici Patriotice” în acţiunea de la Holmu.
Cornelia Bodea susţine pc baza unei epistole trimise de către N. Bălcescu lui
Costăchiţă Filipescu. că exista o apropiere între societatea secretă „Frăţia” şi „Asociaţia
Patriotică” prin identitatea dc principii şi aspiraţii de credinţă, determinante ale gândirii
paşoptiste, definite prin termenii de „dreptate şi frăţie”. Totuşi ipotezele prezentate de
Dumitru Ivănescu arată că apariţia şi acţiunile „Asociaţiei patriotice” sunt consecinţe
ale nemulţumirii boierilor mici şi mijlocii, clasă socială „marginalizată de la viaţa
166 Idem. Geneza..., p. 293. Idem. De la constituirea naţiunii..., voi. III. pp. 87-111.
167 Nicolae Isar, op. cit., p. 132. vezi şi Ion Stanciu, Iulian Oncescu. op. cit., p. I I I .
168 'lotuşi planurile asociaţiei erau cunoscute îndeaproape de Grigore Cuza, care participase activ la
acţiunile acesteia. Dumitru Ivănescu, De la revolufiapaşoptista..., pp. 15-16.
169 Cornelea Bodea, Lupta românilor..., p. 66. Gh. Platon, De la constituirea naţiunii.... voi. IV, p. 161.
170 Ibidem, voi. III. p. 157, nota 9.
171 Gh. Ungureanu, Frământări social - politice premergătoare mişcării revoluţionare din 1848 in
Moldova, în „Studii”, XI, nr. 3/1958, pp. 51-76.
172 Cili. Platon, Geneza... p. 326, nota 91.
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politică a Principatului” , din care făcea parte şi Vasile Mălinescu. Din lipsă de
informaţii nu se poate demonstra cu exactitate legătura dintre „Frăţia” şi „Asociaţia
Patriotică”. Introducerea şi uzitarea acestor termeni ca dreptate, libertate, egalitate ş.a.,
cu valoare istorică „au contribuit la fundamentarea filozofico-istorică a unor valori
social-politice şi morale” 174. Generaţia dc la 1848 nu abordează suficient teoria
axiologică, „fragmentară, pragmatică, conjuncturală” l7'\ Mai mult conceptele
gânditorilor paşoptişti „se resimt de pe urma lipsei unei clarificări proprii şi sistematice,
analitice şi interpretative” 176. Tatăl lui Vasile Mălinescu nu pregetă să introducă în
testamentul său1" sintagmele des folosite de paşoptişti, influenţaţi de Revoluţia
Franceză din 1789, dreptate şi frăţie. Chiar în introducerea actului său testamentar, emis
în satul Gugeşti. la 20 iulie 1848, le utilizează ca laitmotive pentru a arăta patriotismul
„inimosului lordache Mălinescu” 178, sentiment puternic implementat şi în inima fiului
său. Vasile Mălinescu.
Pentru a nu divaga de la subiectul propus, încercăm să limităm informaţiile
referitoare la societăţile secrete din Principatele Române. Bogate referinţe asupra
apariţiei şi activităţilor acestora găsim în lucrarea Corneliei Bodea.179
Anul 1846 a reprezentat pentru societatea românească aflată în plin proces de
modernizare o acutizare a raporturilor sociale.
Mişcările sau tensiunile ţărăneşti premergătoare Revoluţiei de la 1848 au
continuat în anul 1846, când au căpătat şi caracter de revoltă. Vasile Mălinescu şi-a adus
o contribuţie, deloc neglijabilă la desfăşurarea acestor mişcări, în acelc momente de
răscruce pentru Moldova. Alături dc bunul său prieten, Teodor Răşcanu, a circulat prin
toată ţara pentru a ridica la „acţiuni de răzvrătire directă” 180 populaţia nemulţumită de
ultimele măsuri luate
de maparatul administrativ moldovenesc privind ultimul
toi
recensământ fiscal.
Măsurile luate de aparatul represiv din Moldova au avut drept
consecinţă imediată, cu efect negativ asupra administrativului corupt, o deplasare a
populaţiei în afara graniţelor satului, şi ca formă radicală „fuga” de pe m oşie18-. Aşadar,
ne aflăm în faţa unei metode de rezistenţă ţărănească faţă dc moşier, pe lângă altele pe
care le întâlnim şi în Europa acelor vremuri.183 Catagrafia din anul 1845, coordonată de

173 Dumitru Ivănescu, De Ut revoluţia paşoptistă..., p. 19-20.
174 Florian Roatiş. Paşoptismul, ofilozofie românească a isloriei. Cluj-Napoca. 2001, p. 229.
1'5 Ibidem.
176 Ibidem.
177 Cornelea Bodea, 1848 la români.., p. 640. Eadem, Lupta românilor..., p. 67. nota 4.
I7!i Ibidem, p. 66.
179 Ibidem, pp. 49-64.
180 Gh.Platon, pe care o regăsim ca o mişcare premergătoare revoluţiei de la 1848, ne referim aici,
raportându-ne la studiul dedicat lui Vasile Mălinescu. la revolta de ia conacul Holmu, ţinutul Vaslui.
la Marea Unire, voi IV. Bucureşti, 2003. p. 185.
181 Cornelia Bodea, Lupta românilor .... p. 66.
182 Gh. Platon, De ta constituirea nafiunii.... voi. IV, pp. 220- 230.
183 Cercetările lui B. F. Porşnov evidenţiază trei forme de rezistenţă ţărănească în Europa: Rezistenţa
ţărănească parţială, refuzul individual sau parţial al anumitor pretenţii, exodul sau fuga ţăranilor de pe
moşie, când ţăranii refuză să se mai opună feudei şi „ o rup pur şi simplu cu acesta” şi a treia formă
este „utilizare aviolenţei colective” pe care o regăsim ca o mişcare premergătoare revoluţiei de la
1848, ne referim aici, raportându-ne la studiul dedicat lui Vasile Mălinescu, la revolta de la conacul
Holmu. ţinutul Vaslui. W erner ROsener, op. cit., p. 101.
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către Visteria statului „pentru a evita evaziunea fiscală” 184, aducea grave lezări de
interese locuitorilor satelor şi oraşelor transformaţi în victime a unei fiscalităţi opresive.
Despre acţiunile de degradare a situaţiei ţăranilor, ne oferă informaţii Gh. Platon l8\
studiile sale evidenţiind rolul lui Mihail Sturdza şi a aparatului său administrativ, bine
educat în spirit coruptibil: „practicile abuzive ale domnitorului, care aveau drept scop
sporirea averii acestuia, au provocat grave repercusiuni asupra stării materiale a
diferitelor categorii dc locuitori şi mai ales asupra ţăranilor, cei mai greu loviţi” IS6. Este
bine cunoscută avariţia şi corupţia domnitorului regulamentar moldovean, supranumit şi
„Mihai Pungaşul” 187. Acest personaj controversat şi adulat a avut şi merite de
necontestat mai ales în „dezvoltarea societăţii moderne”, a „coeziunii şi a conştiinţei
#
^188 A
*
*
| oq
'
naţionale” . In vremea lui infrastructura s-a dezvoltat
tară precedent, contribuind la
evoluţia sectorului economic, comerţul între Principatele Române a atins cotc ridicate,
însă din apelul anonim adresat moldovenilor la 1848190, se constată faptul că intenţiile
lui Mihail Sturdza erau cu totul altele, că în realitate o parte din banii destinaţi
dezvoltării infrastructurii şi implicit a societăţii moldoveneşti urmau o altă direcţie .
Carenţele domnitorului moldovean şi impozitarea excesivă a locuitorilor Moldovei „au
împiedicat dezvoltarea forţelor dc progres până la ultimele lor consecinţe” 192.
Exodul masiv de tineri moldo-munteni spre „ţara luminilor” este consecinţa
măsurilor coercitive ale domnitorului, cu urmări grave în rândul locuitorilor satelor,
determinate de o fiscalitate apăsătoare. Unele revolte ţărăneşti la care a participat şi
Vasile Mălinescu au avut direcţii preponderent spre administraţia sturdzistă, dar existau
şi accente dc nemulţumire venite din partea boierilor mici şi mijlocii, dornici în a obţine
funcţii publice, însă stopaţi în ascensiunea lor dc aparatul represiv193, bine controlat de
către domnitor. Revenind la măsurile luate de Visteria Moldovei în vara anului 184519'1.
care face obiectul intervenţiei noastre în înţelegerea fenomenului mişcărilor din anumite
zone ale Moldovei, pentru a vedea şi rolul lui Mălinescu la acestea, putem admite faptul
1X1 Gh. Platon, De laconstituirea naţiunii.... voi. IV p. 161,
185 Ibidem, p. 155-184.
m Ibidem. p. 167.
IS’ D. lvănescu. Alexandru Ioan Cuza.... p. 33: Idem. De la revoluţia paşoptistă..., p. 23.
llţS Gh. Platon. De ta constituirea naţiunii..., voi. III. p. 56.
IS' Neagu Djuvara afirmă pe baza unei surse documentare că „în zece ani, guvernul din Moldova,
construise aproape 200.000 de stânjeni de drumuri şi reparase de trei ori mai multe’' Neagu Djuvara.
op. cit., pp. 358-359.
19(1 Apelul anonim adresai moldovenilor scoate în evidenţă corupţia lui M. Sturdza astfel în legătură cu
construirea de drumuri aflăm că „ De la tot stânjenul de pavea a tras folos câte doi, căci plata a vost
câte patru, şi cheltuiala. Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente, voi. I, Bucureşti, 1902
pp. 142-143.
191 Ibidem. p. 142-145.
1 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii.... Voi. III, p. 56.
1.3 D. lvănescu . De ta revoluţia paşoptistă..., pp. 19-20.
1.4 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii..., voi. IV, pp. 161-162. în ceea ce priveşte. înscrierea căpătăirii
la bir” Ibidem, p. 61. Aceşti viitori contribuabili „erau ftră domiciliu lix”, şi se deplasau dintr-o
localitate în alta încât era dificilă impozitarea lor. Astfel în articolul 124 din Regulamentul Organic s-a
dispus ca aceştia să achite impozitele la fel ca orice contrubuabil (Regulamentul Organil al Moldovei.
Iaşi 2004. pp. 386-387) altfel le revenea locuitorilor din satul din care au plecat să achite impozitele la
stat, uneori erau trecuţi şi copii la impozitare. Gh. Platon, De ta constituirea naţiunii..., voi. IV, p.
162.
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că măsurile coercitive ale „Cârmuirii” Moldovei, lezau interesele structurilor sociale
inferioare pe de o parte, dar şi a micilor meşteşugari şi a orăşenilor pc de altă parte \
Pe lângă abuzurile patronate de instituţiile statului, la instabilitatea factorului
social de la sate contribuiau şi funcţionarii locali. Ei urmăreau atât acapararea de
venituri pentru satisfacerea nevoilor proprii, cât şi direcţionarea unei părţi spre visteria
ţării. Aceste abuzuri ale administratorilor locali „au provocat grave repercusiuni asupra
stării materiale a diferitelor categorii de locuitori şi mai ales asupra ţăranilor” ’, încât
mişcările ţărăneşti au căpătat o deosebită amploare. Organele fiscale sc implică
fraudulos şi în viaţa târgurilor provinciale, iar prin urmare populaţia acestora se
împotriveşte „cu multă vehemenţă” acestor măsuri fiscale din vremea domniei
regulamentare a lui Mihail Sturdza197. Administraţia acestuia, nu se limitează numai la
exploatarea structurile sociale inferioare, ci avea să nemulţumească şi „înaltul cler”,
sufocat de ingerinţele şi implicarea fiscului în domeniile pe carc le deţinea '. Mişcările
ţărăneşti nu sc vor opri aici, ele vor continua şi în anii următori căpătând un accent
răsunător, de proporţii, în timpul revoluţiei de la 1848199 când în urma crizci politice şi
economice, a mizeriei datorită factorilor naturali şi a fiscalităţii apăsătoare, ţaranimea se
revoltă alături de o întreagă pleiadă dc intelectuali cu viziuni liberale. După afirmaţia lui
Neagu Djuvara „toţi intelectualii din noua generaţie, oricare le-ar 11 fost obârşia, sunt
impresionaţi de înrăutăţirea situaţiei ţăranilor”200, încât vor lupta pentru afirmarea şi
identitatea naţională „mână în mână”201. Intelectualului modern, populaţia satelor „i se
înfăţişa ca singura populaţie curat românească, cc păstra cu sfinţenie datinile străvechi şi
stabilea legătura nemijlocită între trecut şi prezent”"0'. Ştefan Zclctin da dreptate
ţăranului, omul simplu, „rămăşiţă curată”21'3 a spiritului românesc.
Printre intelectualii progresişti, cu o educaţie aleasă în spirit liberal, sc numără şi
Vasile Mălinescu. în faţa abuzurilor administraţiei moldovene, condusă de camarila lui
Mihail Sturdza, şi călăuzit dc dorinţa de a apăra interesele celor mici. el ia atitudine şi
instigă la revoltă sătenii din ţinutul Vasluiului204 pentru a restabili ordinea de drept, cu
toate că acest lucru era cu neputinţă, având în vedere activitatea aparatului represiv şi
buna organizare a acestuia în stoparea eventualelor „abuzuri” venite din interior.
Renumitul arhivist Gheorghe Ungureanu, într-un studiu205 dedicat mişcărilor
premergătoare revoluţiei de la 1848 evidenţiază rolul lui Vasile Mălinescu în revoltele
din 1846. Studiul efectuat în urma investigaţiilor de arhivă, insistând asupra unor
documente ale vremii, pune accentul pc mişcările ţărăneşti din ţinutul Vasluiului, al
laşului, pc mişcarea revoluţionară din martie 1848 din Moldova, subliniind implicarea
195 Ibidem. nota 72.
196 Ibidem. p. 167.
197 Gh. Ungureanu. ari. cit., p. 53.
198 Vezi în acest caz demiterea în anul 1842 a Mitropolitului Moldovei, Veniamin Costachi. Gh.
Ungureanu, ari. cit., p. 53.
199 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii..., voi. IV, pp. 185-262.
200 Neagu Djuvara, intre Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne, ed. a V-a,
Bucureşti, 2005, p. 359.
201 Ibidem.
202 Ştefan Zeletin, Neoliberalismul, ed. a III- a. Bucureşti, 2005, p. 54.
203 Ibidem.
2(M Cornelia Bodea, Lupta românilor..., p. 66.
205 Gh. Ungureanu, art. cit., p. 51-76.
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lui Vasile Mălinescu în aceste evenimente.206. Aceste mişcări au avut ca pretext
excesele comisiilor dc recensământ fiscal din Moldova, din anul I845207 în urma cărora,
după cum am evidenţiat şi mai sus, populaţia de la sate şi oraşe era obligată să plătească
dările către stat şi pentru „căpătăiri” 0 , care au fost înscrişi la fisc la un loc cu locuitorii
satelor, astfel încât „răspundeau solidar de plata sumelor cuvenite fiscului”.200
Nemulţumirile unor reprezentanţi ai boierimii mici şi mijlocii din oraşele Moldovei se
vor accentua înainte de evenimentele de la Holmu. în decembrie 1845, un grup dc 30 dc
boieri210 înaintează „o jalbă” 11 către Adunarea Obştească, pentru a rezolva situaţia
privind „regularisirca făcută de către Visticric(...) spre îndreptarea unui catahrisis făcut
de către Comisia catagraficească”212 din ţinutul Vaslui. Cererea nu a fost soluţionată
pozitiv, mai ales că venea din partea boierilor de rang II şi III, drept pentru care a stârnit
neliniştea şi nemulţumirea acestora. Conflictul s-a rezumat la nivelul ameninţărilor, pe
care delegaţia formată din Teodor Răşcanu, Toader Sion şi Tucidide Durmuz le-a
adresat Sfatului Domnesc, declarând că în cazul în care „nu se va face punere la cale de
către Sfat, spre a se lăsa acei iluzi necuprinşi în numărul birnicilor”213, atunci semnatarii
se împotrivesc „la darea birului, lucrarea şoselelor şi orice se cere din partea
Cârmuirii”214.
Jurnalul francez „Le National”, la 6 aprilie 1846, consemnează în paginile
sale,21' prin corespondenţii în teritoriu, acţiunile instigatoare din Iaşi, din 8 martie 1846,
care au avut drept cauză acelaşi recensământ fiscal din 1845216, observând că „le peuple
a cnfin commence â ouvrir Ies yeux et â s’appercevoir que lui seul supportait tous Ies
impots, que lui seul souffrait.”217, şi indicând destinaţia sumelor adunate prin impozitare
de la populaţie: „ tout est pour le prince
et Iat noblesse; celle-ci
ne paie pas d ’impots. ne
TI O
(
supporte aucune charge onereuse” . La mişcare au participat „de plus de trois cents
paysans”219 din ţinuturile Bacău şi Putna, pentru a lupta „contre Ies abus du
206 Ibidem.
20' Cornelia Bodea. Lupta românilor..., p. 66. Gh. Platon, Geneza..., p. 296.
208 Aceştia se deplasau temporar prin târguri, neavând un loc sigur. Multe sate se confruntau cu situaţii
hilare, de exemplu în satul Pupezeni-Tutova din acelaşi ţinut Vaslui . timp de patru ani. locuitorii
satului au plătit fiscului birul pentru 14 persoane care nu existau în nomenclatorul de recensământ.
Gh. Platon, De la constituirea naţiunii..., voi. IV. p. 178. nota 87.
2mIbidem, p. 161.
2WIbidem, p. 162.
211 Redactată de Teodor Răşcanu. la finele lunii decembrie 1845. D. Ivănescu, De la revoluţia
paşoptistă..., p. 16.
212 Documente privitoare la anul revoluţionar IS48 in Moldova, Bucureşti, 1960, p. 43.
2|J Ibidem. p. 44.
214 Ibidem', Vezi şi Gh. Ungureanu, ari. cit., p. 63.
215 Gh. Platon, Geneza..., p. 297.
216 Acest recensământ se reînoia o dată la şapte ani şi acest lucru „ se tradiut toujours en charges
oncrcuses pour le peuple” Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, voi. I, p. 15;
Cornelia Bodea, 1848 la români..., voi. I. p. 276.
217 Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente, voi 1, p. 16. p. 33; Cornelea Bodea, 1848 la
români..., voi. 1, p. 276.
218 Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, voi 1, p. 16, p. 33-34; Cornelea Bodea, 1848 la
români..., voi. 1, p. 276.
219 Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, voi I, p. 16; Gh.Ungureanu, ari. cit., p. 63;
Cornelea Bodea, 1848 la români.... voi. I, p. 276.
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gouvemement” .220 Observatorul francez. în ziarul menţionat relatează şi unele aspecte
din viaţa politică a Moldovei în vremea domniei lui Mihail Sturdza. Asupra plângerii
venită din partea celor trei reprezentanţi ai micii boierimi, riposta Sfatului Domnesc nu
a întârziat să vină, astfel încât în urma adresei nr. 1307, din 5 iunie 1846, Hătmănia a
fost înştiinţată de către Secretariatul de Stat al Moldovei, să-i aresteze pe cei trei
instigatori la revoltă, pentru că „au cutezai a rosti în presudsvie cuvinte neiertate şi
suineţe împotriva Cîrinuirei”221, urmând să fie trimişi, conform hotărârii acestuia, la
„cazarma Garnizonului din Galaţi"222. Aici au sosit. în iunie 1846, numai doi dintre
„vinovaţi”223, conform raportului nr. 656, transmis generalului inspector, Dimitrie M.
Sturdza.224. Aceştia erau bine păziţi şi Ii se interzicea orice comunicare între ei. fiind
„arestuiţi în două odăi, deosebit unul de altul” '. Teodor Răşcanu reuşeşte să se
salveze, găsindu-şi adăpost la prietenii săi din ţinutul Vasluiului226.
Prezentarea acestor clişee evenimenţiale din Moldova arată limpede caracterul
conflictelor interne născute în urma evoluţiei societăţii româneşti, dar şi a prefacerilor
structurilor sociale care tindeau spre un modernism real şi spre o rezolvare a problemei
ţărăneşti apăsată dc o fiscalitate absurdă, acoperită de lege. Această problemă ţărănească
o găsim ca o preocupare imediată în agenda de lucru a iui Vasile Mălinescu. Ca orice
intelectual cu obârşie ţărănească, Vasile Mălinescu era impresionat de înrăutăţirea
situaţiei ţăranilor, care s-a agravat mai mult prin noul sistem agrar instaurat în Ţările
Române de Regulamentele Organice227. Una din rudele lui Vasile Mălinescu. unchiul
acestuia, după plecarea sa. refugiat fiind din Bucovina habsburgică, abordează problema
ţărănească a cărei rezolvare trebuia găsită imediat, sugerând idei şi măsuri care să ducă
•
' JTO
*
la împroprietărirea ţăranilor . II sfătuieşte pe Mitropolilul Moldovei, Veniamin
Costache, să intervină pc lângă boieri să se gândească „nu numai pentru a lor folos, ci şi
pentru folosul a lot norodul şi evehimeria (bunul traiu) lui” . Cu toate că lucrările de

220 Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, voi 1, p. 14; Gh. Ungureanu, ari. cil., p. 63.
221 Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 in Moldova. Bucureşti. 1960. p. 44.
222 Ibidem.
22î Ibidem: Vezi şi D. Ivănescu, De la revoluţia paşoptistă..., p. 17; Idem, Alexandru Ioan Cuza..., p. 29.
221 Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 in Moldova, Bucureşti, 1960, p. 45.
225 Ibidem.
220 Dumitru Ivănescu, De la revoluţia paşoptistă..., p. 17; Idem, Alexandru Ioan Cuza..., p. 29.
221 Potrivit articolelor 124. 125 şi 126. din Regulamentul Organic al Moldovei, ţăranii erau supuşi celor
mai exigente sarcini obligatorii faţă de proprietari. Anual aceştia aveau de îndeplinit diverse „datorii”
pentru stăpânul dc moşie, astfel pe lângă „ ziua de arătură” care cuprindea ,, cincisprezece prăjini
ftUceşti” sau într-o traducere liberă „ cinci sute patruzeci stânjeni pătraţi”, mai trebuiau să contribuie
pe domeniul latifundiarului cu zilş de prăşit, de secerat, de recoltat porumb, dc cosit peste care se
adăuga „ doauî zile clacă pe an”. Mai mult, ca şi cum toate acestea erau doar „mângâieri” pentru starea
de datornic al ţăranului faţă de boier, aceştia aveau obligaţia să dea dijma cuvenită pe „productul de
ţarină şi de lânaţ” , se avea în vedere şi recolta de toamnă care era la rândul ei supusă dijmei.
Regulamentul Organic cit Moldovei. Iaşi, 2004, pp. 200 - 2 0 1 . Art. 120 din Regulament statornicea 12
zile de clacă pe moşia boierului, împărţite la trei anotimpuri (primăvara, vara şi toamna câte 4 zile pe
sezon). Ibidem. p. 384.
228 în acest sens trimite o scrisoare mitropolitului Moldovei. Veniamin Costachi, la 1 iulie 1804. prin care
cerc acest lucru; A. D. Xenopol. Istoria partidelor politice, voi. I. partea I. p. 104.
229 Ibidem.
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infrastructură, organizarea învăţământului230 şi intervenţia, uneori lentă, a celor trei
231
. . .
domni regulamentari în problemele interne ale Principatelor, au reprezentat traiectorii
spre modernizarea societăţii româneşti, totuşi politica agrară ,.a fost primită de ţărănime
nu numai cu neîncredere, ci adesea cu o vădită ostilitate”2"'2, încât sc ajungea la forme
acute de manifestare a populaţiei de la sate. Se accentuase fuga de pe moşie ca soluţie
radicală a ţărănimii. Situaţia politică din Moldova, dar şi instabilitatea factorului social
l-au determinat pe Vasile Mălinescu să se apropie cu mai multă încredere dc partida
liberală, şi de reprezentanţii acesteia. Aproape de el au stat persoane precum: Dumitru
Brătianu, Nicolae Bălcescu. Teodor Răşcanu, Scarlat Vărnav ş.a.
Retragerea lui Vasile Mălinescu la conacul Holmu a avut drept scop realizarea
viitoarelor proiecte împotriva guvernului şi a domnitorului însuşi233. în această primă
fază a acţiunii au fost atraşi, pentru „idea şi scopurile”2’1 lui, oameni din „societatea mai
bună a Moldovei, atât moralminte, cât şi matetialminte de bun”23\ Sc parc că intenţia
acestuia urmărea scopuri mai largi, de vreme ce pe masa dc lucru se găsea harta
Moldovei „şi lângă dânsa epistole, hârtii şi uneltele de desemnat şi mesurat planuri”236.
în fruntea mişcării din 1846. de pe moşia Holmu, s-au mai aliat pe lângă Vasile
Mălinescu. şi Teodor Răşcanu, „ un boer inteligent şi cu 9duch, român şi patriot cu trup
şi suflet” , Todorachi Gheorghiu, Costachi Racliş, Nicolae Istrati, Grigoraş Carp,
ş.a.2jfi, care dintr-o „simplă acţiune de protest”2'9 au trecut direct la organizarea unei
mişcări bine concentrate pc problematica arhicunoscută a situaţiei ţăranilor.
Autorităţile moldovene s-au sezizat în privinţa revoltei de la Holmu şi prin
mijloace proprii au încercat suprimarea ei. După o ciocnire violentă, cu trimişii
Hătmăniei. Vasile Mălinescu a fost prins în timpul acţiunii de apărare a secretarului
„Asociaţiei Patriotice”240, pe care îl cunoştea încă de la 1842241.
în urma conflictului generat dintre armata iui Mihail Sturdza şi răsculaţi,
cornctul Păeurariu şi colegul său, subofiţerul Baltă, au fost alungaţi dc pc moşie cu
focuri de armă, trase de Vasile Mălinescu, care „prin slobozire de arme” s-a împotrivit
„puterii oştineşti”242. Mălinescu declarase la proces „că arma s-ar fi descărcat din
greşeală”.243 Gheorghe Ungureanu pune pe seama „Asociaţiei Patriotice” revolta dc la

Holmu, locuinţă a familiei Răşcanu244. Totuşi, informaţia este contrazisă de reputatul
istoric Gh. Platon, afirmând pe baza aceloraşi documente, că Gheorghe Ungureanu „se
sprijină pe interpretarea eronată a unei menţiuni documentare” ' ' , şi faptul că secreterul
asociaţiei şi o parte din membrii acesteia erau implicaţi în eveniment nu înseamnă că
această societate secretă a jucat vreun rol important în bătălia de la conacul Holmu. Au
fost mai degrabă reacţii la modul de a guverna Moldova al domnitorului Mihail Sturdza.
Din amintirile lui Vasile Mălinescu sc evidenţiază comportamentul şi limbajul soldaţilor
trimişi în zona de conflict, care a durat din momentul arestării şi până a fost dus la
închisoarea din Iaşi. Aceştia, tară scrupule, l-au considerat „hoţ de rebelion şi câine de
buntagiu”246 bătându-1 groaznic, după cum avea să-i povestească Vasile Mălinescu lui
Iraclie Porumbescu. Arestarea s-a datorat faptului că Vasile Mălinescu s-a declarat a 11
Teodor Răşcanu247, cel care instigase la revoltă şi urmărit de autorităţile locale dc mai
mult timp .
Asupra lui Vasile Mălinescu au fost uăsite „ o pereche de pistoale în turelcile
749
ciubotelor, altă pereche la brâu. şi o puşcă cu două ţevi”- , ceea ce dovedeşte buna
pregătire militară a acestuia250, pentru a se apăra de soldaţii veniţi de la „Ocârmuire”.
Mai mult. aprovizionarea cu armament prevestea o eventuală intervenţie armată2M, ceea
ce înseamnă că a fost cunoscută încă dinainte apariţia în zonă a soldaţilor. Totuşi, ne
întrebăm cum a reuşit acest tânăr, la 29 de ani, să facă rost de armament şi încă nu puţin,
având în vedere măsurile radicale ale lui Mihail Sturdza de-a împiedica înarmarea
populaţiei? Se pare că atât el, cât şi ceilalţi membrii ai asociaţiei erau ajutaţi financiar""
din exterior din Ţara Românească sau din străinătate, şi, dotaţi cu muniţie şi pistoale
pentru a instiga la revoltă şi a se împotrivi administraţiei sturdziste, dar şi pentru a-şi
apăra drepturile, într-o societate în care, prin înseşi Regulamentele Organice introduse
în Principatele Române, populaţia era privată de drepturi şi libertăţi.2' Scarlat Vârnav
putea fi un finanţator real pentru apărarea intereselor moldovenilor, mai ales că îşi avea
obârşiile în zona Moldovei. Realităţile sale financiare reies şi din darul pe care îl face
„Societăţii studenţilor români” din Paris, în martie 1846, când prin gestul său generos,

2,0 La 1835 domnitorul Ţării Moldovei. înfiinţează Academia Mihăileană. unde la 1843 Mihail
«.ogălniceanu ţine cunoscutul discurs cu „ conturate orizonturi daco-româneşti” publicai de G. Baruţiu
în martie 1844. Cornelia Bodea, Lupta românilor..., p. 68 şi p. 274.
231 Ne referim aici la modernizarea justiţiei şi a aparatului administrativ, la măsuri pentru îndepărtarea
unor abuzuri din domeniul agrar. Nicolae Isar, op. cil., p. 130.
232 Neagu Djuvara, op. cit., p. 359.
2” D. Ivănescu, De la revoluţia paşoptistă..., p. 19.
2,4 Scrierile lui Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1898, p. 105.
255 Ibidem.
236 Ibidem.
237 Ibidem, p. 104.
2jS D. Ivănescu. Alexandru Ioan Cuza..., p. 29-30. Idem, De la revoluţia paşoptistă..., p. 19.
239 Gh. Platon, Geneza..., p. 297.
240 Vasile Mălinescu a strigat soldaţilor care îl căutau pe Teodor Răşcanu că ,. dacă îl căutaţi pe dânsul,
poftim, iată-mi-s aici şi mă supun’’ însă condiţiona prinderea sa prin faptul că nu dorea să fie atins de
soldaţi. Scrierile lui Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1898, p. 107.
211 Gh. Ungureanu. ari. cil., p. 68.
242 Documente privitoare ta anul revoluţionar 1848 in Moldova, Bucureşti, 1960, p. 49.
u> Gh. Ungureanu. ari. cil., p. 69.

211 Gh. Platon afirmă că locul unde s-a pregătit acţiunea era reşedinţa familiei Mălinescu. Gh. Platon,
Geneza.... p. 297.
245 Ibidem. p. 326.
246 Scrierile lui Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1898. p. 108.
24' Ibidem, p. 107.
218 D. Ivănescu. De Iu revoluţia paşoptistă..., p. 18, Gh. Ungureanu, art. cit., p. 69. nota 1.
249 Ibidem.
250 De fapt el se pricepea destul de bine la confecţionarea de gloanţe, împreună cu Costache Racliş, cel
care reuşise să aducă de la Bârlad matriţe de multiplicat gloanţe, „au început a topi plumb şi a face
gloanţe” Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 in Moldova, Bucureşti, 1960, p. 80.
251 Ispravnicul de Vaslui primise ordin să-I aresteze pe Teodor Răşcanu, care se alia pe moşia de la
Holmu, informaţie parvenită Isprăvniciei de la fratele lui Răşcanu. Totuşi acest ordin nu a fost dus la
îndeplinire, nu se ştie cauzele, însă ca o consecinţa imediată Departamentul din Lăuntru dispune „a-l
depărta vremelnic de la îndatorire” succedat de aga Grigore Crupenschi. Ibidem, p. 77.
252 Ibidem, p. 89. Teodor Răşcanu este finanţat cu 120 de galbeni de către persoane pe care „i-a câştigat
pentru idea ( lor 11. ns.)” Scrierile lui Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1898. p. 106. în acelaşi timp avea
relaţii cu mai multe persoane din zona Bârladului, de unde cumpărase şei de cai. prin intermediul lui
Costache Racliş.
253 Ioan Stanomir. Naşterea Constituţiei, Bucureşti. 2004, p. 107.
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visteria societăţii creşte cu 3000 de franci254. Lista donatorilor nu se încheie aici, printre
aceştia îi regăsim pe Dumitru Brătianu, apropiat de-al lui Vasile Mălinescu, Nicolae
Bălcescu, Mihai Cazimir, carc donează cea mai mare sumă ş.a.2” Pentru fapta sa, de-a
se fi împotrivit slujbaşilor „Cârmuirii”, Vasile Mălinescu este ţinut în detenţie la laşi în
închisoarea Departamentului Criminalicesc, luându-se măsuri dure, nu numai asupra sa.
dar şi a celorlalţi participanţi la acţiunea de la conacul Holmu. Dumitru lvănescu
relatează din surse documentare pedepsele aplicate de slujbaşii aparatului represiv,
finalizate prin „schingiuirea ce au suferit îndestui oameni de la Holmu (...) bătăi
cum plite...”256. După scurt timp el va fi judecat de o comisie dc anchetă în fruntea
căreia se afla vornicul Teodor Ghica257, şeful poliţiei din Iaşi. cel care în 1845 lusesc
directorul Teatrului din Iaşi, nu înainte dc a fi înlăturaţi din fruntea acestuia Mihail
Kogălniceanu şi Costache Negruzzi.”'
în decembrie 1846 îl găsim pe Vasile Mălinescu încă în Penitenciarul din Iaşi de
la Criminalicesc .
La începutul lunii februarie 1847 Vasile Mălinescu este eliberat din închisoare.
Eliberarea din penitenciar s-a datorat, se parc, şi faptului că tatăl acestuia prin funcţia pe
care o exercita, era aproape de domnitor şi putea influenţa oarecum deciziile
tribunalului. Divanul domnesc hotărăşte ca Vasile Mălinescu „ întâi să se pedepsească
cu pierderea evgheniei şi cu defăimarea în faţa obştei, prin îmbrăcare cu suman şi citire
faptei în public, iar după aceasta, să fie izgonit din ţară peste hotarul Dunării, acolo unde
de obicei se izgonesc criminalii de rând” b0. La 11 februarie acelaşi an, prin adresa nr.
288. trimisă de către Secretariatul dc Stat, Hătmăniei Moldovei, lui Vasile Mălinescu i
se emite un paşaport , cu numărul 75, cu ajutorul căruia acesta este expulzat din
Moldova, sub escortă, interzicându-i-se să mai pătrundă în acest Principat.261 Trebuia să
treacă prin Austria, destinaţia finală fiind Statele Unite ale Americii.262 După cum reiese
din raportul nr. 46 al comandantului graniţei din Bucovina, locotenentul Ţintilă. către
oraşul laşi, Vasile Mălinescu a fost predat autorităţilor austriece la carantina Sinăuţi, la
14 februarie 184 7263.
Vasile Mălinescu afirmă în amintirile sale, relatate lui Iraclie Porumbescu, că
fusese ajutat de către tatăl său şi consulul francez la Iaşi „prin m ăsuri(...) şi chipuri
potrivite (...) şi - efective”264 să fie eliberat din închisoare, unde (la Galaţi) s-a întâlnit
cu secretarul „Asociaţiei Patriotice”, cu care urmează drumul Parisului265, şi sc
înrolează în Societatea Studenţilor Români266, al cărui membru Teodor Răşcanu era încă
351 Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, voi 1, p. 84.
255 Ibidem. p. 84-85.
256 D. lvănescu. De la revoluţia paşoptistă..., p. 19. Idem, Alexandru Ioan Cuza..., p. 30.
257 Idem, De ta revoluţia paşoptistă.... p. 18; Gh. Ungureanu, art. cit., p. 68.
258 1. C .Filitti. Domniile române.... p. 627.
259 D. lvănescu. Alexandru Ioan Cuza.... p. 29; Idem, De la revoluţia paşoptistă.... p. 19.
260 Gh. Ungureanu, art.cit., p. 68.
261 Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 in Moldova. Bucureşti, 1960. pp. 72-73.
262 Ibidem; Gh. Ungureanu, art. cit., p. 68.
263 Documente privitoare ta anul revoluţionar 1848 in Moldova. Bucureşti, 1960, p. 73, Gh. Ungureanu,
art. cit., p. 68-69.
2M Scrierile Iui Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1898, p. 109
265 Ibidem.
266 A. D. Xenopol. Istoria partidelor politice, voi. I, partea 1. Bucureşti, 1911, p. 239.
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din 1846.267 Din corespondenţa lui Alexandru Savu aflăm că drumul spre capitala
Franţei al lui Teodor Răşcanu a fost facilitat de ajutorul venit din partea „boierului Nicu
Ghica”268 de la Comăneşti269, cu ajutorul căruia reuşeşte să scape, prin Braşov, de
autorităţile moldovene. în aceeaşi lună îl regăsim în rândurile cotizanţilor Societăţii
studenţilor români din Paris, contribuind cu 3 franci pc lună la fondul societăţii.270 La
Paris meseria cu care se îndeletnicea Vasile Mălinescu era ingineria271, practicată
. . .
. . .
')!')
sporadic, preocuparea de bază fiind întreţinerea de „relaţiuini amicale şi intime”
cu
tinerii moldo-valahi, care încă de la începutul anilor ’30 ( ne referim la cel de-al doilea
val dc emigranţi plecaţi la Paris ) s-au aşezat în acest spaţiu, pentru a apăra şi a
promova interesele românilor. Aceşti tineri intelectuali s-au interesat de „problematica
politică”274 a Ţărilor Române, încercând pe orice cale să sensibilizeze opinia publică
franceză asupra stării din Principate. Vasile Mălinescu participa activ la întrunirile
tinerilor studenţi, întruniri ce aveau loc în diferite locaţii, fie Ia sediu Societăţii
studenţilor români , fie în locuinţele unor membrii ai societăţii. „Banchetele
Reformatoare”276 din vremea lui Ludovic Filip, mişcările populare „ fără vâlvă”277 din
interiorul Franţei, aveau să mobilizeze spiritele tinerilor studenţi din Paris, încât
începând
din vara
anului
1847 întâlnirile între patrioţii români s-au
_
^70
#
%
intensificat determinate şi de situaţia critică din Principate. Situaţia internă din Franţa
a făcut obiectul discuţiilor aprinse dintre moldoveni şi munteni cu referire directă la
starea socială din Ţările Române şi se elaborau etapele de acţiune în vederea unei
viitoare mişcări revoluţionare. Se auzeau la întruniri, după expresia Cornelei Bodea,
„înflăcărate îndemnuri la luptă”279. Ideile şi acţiunile revoluţionare ale tinerilor moldomunteni veniţi la Paris se dezvoltau „sub influenţa directă a frământărilor şi mişcărilor
politice şi sociale, aproape interminente, în tot cursul domniei regelui Ludovic Filip”280.
Exista, de asemenea şi o colaborare între cei din Paris şi compatrioţii din Ziirich, Berlin

2<" La 3 decembrie 1846 Teodor Răşcanu se înscrie în Societatea Studenţilor Români din Paris. Gh.
Ungureanu, art. cit., p. 68.
■68 Cornelia Bodea, 1848 la români..., voi. I. p. 279.
269 Gh. Ungureanu, art. cit., p. 68.
270 Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, voi I, p. 82.
271 Din declaraţiile lui Vasile Mălinescu şi din dosarul cercetării desprindem informaţia conform căreia
meseria de bază a tânărului Mălinescu era ingineria cu care se hrăneşte” Gh. Ungureanu, art cit., p.
69. nota. 1.
2,2 Scrierile lui Iraclie Porumbescu. Cernăuţi, 1898, p. 110.
273 Ov. Muntean, Imaginea românilor in Franţala mijlocul secolului al XlX-lea, Cluj-Napoca, 2005, p.23.
2,1 Ibidem.
275 Biblioteca Română din Paris va servi ca sediu al Societăţii studenţilor români, iar întâlnirile de aici
aveau rolul de-a înlesni” comunicaţia şi înfrăţirea ideilor” Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi
documente, voi I. p. 25. Ea a fost fondată la 1846. Scopul acesteia era de-a educa tinerii studenţi
români , de-a interveni în gândirea şi mentalul studenţilor să nu-şi uite limba română, care era
considerat un „rău”, mai mult ea va fi folositoare pentru întrunirile viitoare ale membrilor societăţii,
care pierdeau vremea „ cu facerea vizitelor în deosebi unii pe Ia alţii.” Ibidem.
2 6 Scrierile lui Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1898, p. 110.
277 Cornelia Bodea, Lupta românilor..., p. 105.
278 Se întâlneau săptămânal la Bibliotecă, iar serile le petreceau în compania unei lecturi. Se citea Istoria
pentru începutul românilor în Dacia, de Petru Maior, şi alte lecturi contemporane. Ibidem, p. 106.
279 Ibidem.
2S0 Anastasie Iordache, op. cit., pp. 46-47.
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şi Bruxelles281. Corespondenţa cu cci clin Moldova era împiedicată de oamenii lui
Mihail Sturdza, care „ştiu cum să lc ţină calea ( scrisorilor trimise în Moldova n.ns.)”282.
La 22 februarie 1848 izbucneşte revoluţia din Franţa, la capătul unor banchete,
organizate de liberali283.
Revoluţia Franceză de la 1848 se încadrează în ceea ce numim „revoluţie de
primăvară”; pc fondul unor nemulţumiri populare, mişcările revoluţionare din anumite
state europene s-au accentuat în primăvara anului 1848. Debutul acestora s-a înregistrat
la Palermo, în ianuarie 1848, urmate de cele din Paris - 22 februarie 1848. Viena - 3/15
martie. Berlin, Budapesta - 15 martie acelaşi an. Franţa a mai fost martora unei revoluţii
»284
•
•
de primăvară timpurie, în urma „întrunirii Stărilor Generale” l' de la 5 mai 1789, mai
târziu vor deveni Adunare Naţională (17 iunie 1789), când a izbucnit, „una dintre marile
situaţii revoluţionare ale istoriei”' 8'.
După două zile de lupte de stradă, regele Ludovic Filip abdică şi se formează un
nou guvern, alcătuit din două echipe, una republican - moderată, reprezentată de
membrii ziarului „Le National” şi cealaltă radicală a celor de la cotidianul „La
Reforme”286.
Prietenul şi apropiatul românilor, poetul Alphose de Lamartine. s-a remarcat ca
llind „ministrul cel mai ilustru”287 după constituirea cele de a II-a Republici. El a ocupat
portofoliul Ministerului de Externe şi a reprezentat glasul exterior al Revoluţiei Române
dc la 1848. Am inserat şi evidenţiat aceste informaţii evenimenţiale întrucât în capitala
Franţei îl regăsim pe baricade şi pe Vasile Mălinescu, alături de o întreagă pleiadă dc
revoluţionari români ca N. Bălcescu, C. A. Rosetli, D. Brătianu. Scarlat Vârnav, C.
Negri. lancu Alecsandri ş.a.288. Din amintirile lui Vasile Mălinescu, editate de Cornelia
Bodea în cel dc-al treilea volum al lucrării 1848 la români. O istorie în date şi mărturii.
aflăm că tânărul moldovean a fost cooptat la mişcarea revoluţionară odată cu apariţia în
zonă a soldaţilor, pentru a stopa încă din faşă „banchetul reformator public” la care avea
să participe întreaga plebe a capitalei franceze. Relatările lui Mălinescu demonstrează
ataşamentul faţă de interesele şi năzuinţele francezilor. De asemenea, ziarul „La
Reforme”, condus dc Ledru Rollin. sublinia în paginile sale simpatia arătată dc tinerii
români faţă de Republica franceză şi asocia originile şi vechimea poporului român cu
cele ale Franţei. Dealtfel, după cum avea să remarce Vasile Mălinescu, pe parcursul
evenimentelor revoluţionare din Muntenia, „La Reforme” este singurul jurnal care
„apără cu inimă” interesele românilor , materializate prin intermediul principiilor dc
libertate şi unitate naţională. „Le National” publică în paginile sale, în prima jumătate a
lunii aprilie 1848. scrisoarea unui „valah”, din care reiese speranţa românilor în unitatea
naţională. Popor român, care „arbitrairement classes en Valaques, Moldaves.

281 Scrierile lui Iraclie Porumbeseu. Cernăuţi, 1898. p. 110.
382 Ibidem.
28’ Jean Carpentier, Franţois Lebrun, Istorici Proniei, Iaşi, 2001, p. 289.
284 Charles Tilly, Revoluţiile Europene (1492 - 1992). Bucureşti, 2002. p. 176.
285 Ibidem.
286 Jean Carpentier. Franţois Lebrun, op. cit., laşi, 2001, p. 289 - 290.
287 Ibidem, p. 290.
288 Cornelia Bodea. Lupta romanilor..., p. 107, nota 1.
289 BAR. Fondul Golescu-Davila, mss. nr. 225, SI9/CCXXV. f. 209.
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Bessarabes et Transilvains”290, şi-a conservat destul de bine „une meme conscience de
r O
f)]
.
leur droit. une meme foi en la resurrection â venir de leur nationalite” . Izbucnirea
evenimentelor din Paris demonstrează, o dată în plus, dacă mai era nevoie, că muntenii
şi moldovenii plecaţi în Franţa pregăteau o mişcare revoluţionară în Principatele
Române, care urmărea realizarea unor năzuinţe îndrăzneţe, precum libertate, unire şi
independenţă. Din dialogul purtat de Vasile Mălinescu cu tinerii revoluţionari francezi
desprindem cu uşurinţă ideea menţionată mai sus. lată un pasaj din convorbirea lui
Mălinescu cu doi participanţi la mişcarea revoluţionară din Paris: „ - Bună seara,
Mălinescule, îmi zise unul din ei. Ei, vii cu noi la baricade? Mâne. ori poate şi încă astă
noapte se-ncepe danţul. Mă uitai pe rând ba la unul. ba la altul, fără a zice ccva. şi după
ce gândii puţin, răspunsei: - Da, viu; da când a fi treaba de „baricade” la mine la laşi,
veni-va din voi vreunul cu mine? Se uitară ei acum unul la altul şi parcă-şi cetiră din
faţă ce să-mi răspundă. Ziseră ambii vioi şi decis. - „Venim amândoi!”292. Undeva, în
marca agitaţie şi învălmăşeală revoluţionară pariziană. Vasile Mălinescu cade rănit.*'b
Imediat după alcătuirea Guvernului provizoriu, o delegaţie românească s-a
prezentat în faţa acestuia, pentru a-şi exprima „adeziunea şi simpatia pentru Franţa”29-1 şi
pentru „bucuria faţă de triumful republicii”29' sperând într-o rezolvare imediată a cauzei
naţionale. Câţiva tineri români s-au dus la Primăria din Paris296, unde au fost primiţi dc
vice - primarul acesteia, Ph. Buchez. Acesta le-a mulţumit din partea Guvernului
Provizoriu pentru că au fost alături de francezi pe baricade, mai mult el a subliniat faptul
că „ridicarea poporului parizian...este un lucru european”297, în a cărui angrenaj erau
implicate toate popoarele aliate sub ocupaţie străină, dar şi cele care năzuiau la
rezolvarea problemelor politice şi sociale pe principii democratice. Dimitrie G. Golescu
în corespondenţa cu Ion D. Ghica va evidenţia rolul Revoluţiei franceze de la 1848,
afirmând că „La Revolution francaise dc 1848 a proclame raflranchissemenl des
peuples, mais encore plus le principe des naţionalites. Chaque nation a un droit â sa
propre existence politique et tous Ies hommes qui parlent une meme langue doivent etre
consideres comme ne formant qu’une seule nation”."
Până la plecarea din Franţa. Vasile Mălinescu şi ceilalţi români de la Paris au
avut dese întâlniri succesive la diferite locaţii299, pentru a stabili momentul declanşării '011

290 Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, voi 1, p. 246.
291 Ibidem: Cornelia Bodea, Lupta românilor.... p. 115.
292 Cornelia Bodea. 1848 la români..., voi. III. p. 47. Scrierile lui Iraclie Porumbescu. Cernăuţi. 1898, p.
110.

295 G. Zâne, op. cit., p. 331.
29,1 Anastasie lordache, op. cit., pp. 86-87.
295 Cornelea Bodea, Lupta românilor..., p. 107.
29<' A.D.Xenopol. op. cit., p. 239.
297 Anastasie lordache. op. cit., p.87. Presa vremii semnala participarea românilor pe baricade, în special
cotidianul ,. Le Constituţionel” dar şi „ Le National”. Textul rostit de ajutorului de primar din Paris
sunt redate şi de ziarul ..Le Constitutionel”, reprodus de „Gazeta Transilvaniei”, unde românii sunt
apreciaţi pentru curajul lor şi că „ Ceea ce se face în Paris nu este 1111 numai un lucru francez, ci este şi
un lucru european”, A. D. Xenopol, op. cit., p. 239.
G. Fotino, op. cit., voi. II. p. 179.
299 Cornelia Bodea enumără locaţiile unde tinerii paşoptişti se întâlneau să stabilească etapele de acţiune
şi să schiţeze un program de revendicări. Cornelia Bodea, Lupta românilor.... p. 108.
,(>0 Anastasie lordache. op. cit., p.87. Cornelia Bodea, Lupta românilor..., p 107.
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revoluţiei în Principatele Române. Cea mai importantă întâlnire dinaintea izbucnirii
mişcării revoluţionare din Moldova rămâne însă cea de la casa lui Nicolae Bălcescu. de
pe strada Universităţii nr. 92.
Primii care pleacă din Paris sunt Nicolae Bălcescu şi Alexandru G. Golescu'111.
Ambii vor face scurte popasuri la Koln, la Hanovra, unde vor discuta aprins cu
principele polon Adam Czartorysky despre „noile perspective ale combinării mişcărilor
română şi polonă”302.
Plecarea lui Vasile Mălinescu din capitala franceză spre Moldova trebuie plasată
în intervalul dintre 8 martie 1848. dată la care Vasile Mălinescu participă la întrunirea
de la casa lui Bălcescu303, şi 27 martie 1848, momentul izbucnirii mişcării revoluţionare
din Moldova.
Mărturiile lui Vasile Mălinescu vin să completeze ipoteza de mai sus. El îi
povesteşte lui Iraclie Porumbescu că pe la jumătatea lunii martie 1848. după întâlnirea
din casa lui Bălcescu304, unde se dezbătuse aprins, printre altele şi problema
împroprietăririi ţăranilor, idee agreată de Vasile Mălinescu, pleacă din capitala Franţei
spre Moldova, urmând prerogativele stabilite la ultima şedinţă a grupului de acţiune. In
respectiva şedinţă revoluţionarii munteni şi moldoveni au schiţat un program de
revendicări, din care nu lipsea rezolvarea problemei agrare. De asemenea, la acea
întâlnire secretă cu participare moldo-munteană s-a pus în discuţie posibilitatea ca
revoluţia română să izbucnească într-o singură acţiune în ambele Principate „cu forţe
unite moldo-muntene”305. Traseul revoluţionar era determinat de posibilităţile strategice
ale Munteniei, mult mai bine plasată în acest sens, mai ales că se sconta pe pregătirea şi
experienţa colonelului Christian Tell. Dar simultaneitatea acţiunii, voinţă a grupului
moldav, a deturnat acele planurile306.
Drumul de întoarcere urmat de V. Mălinescu spre Moldova este destul de
anevoios şi greu de reperat. Din relatările sale împărtăşite lui Iraclie Porumbescu şi din
documentele vremii30 reuşim să reconstituim momentele şi etapele traseului său spre
Iaşi. Cu paşaport fals, pc nume francez308, împreună cu alţi compatrioţi de-ai săi. se pare
că este vorba de Nicolae Chinezu, Enache (Iancu ) Lecca, Grigore Cozadini şi Teodor
11)1 Cornelea Bodea, 1848 la români.... voi I, p. 561.
î(l2 Eadem, Lupta românilor.... p. 110.
Kb Ibidem. p. 108; Nicolae Isar, op. cit., p. 164.
304 Se pare că au fost mai multe întâlniri succesive la diferite locaţii din Paris: Biblioteca română, casa lui
Bălcescu şi locuinţa fratelui lui Vasile Alecsandri, Iancu. Vezi Cornelea Bodea, Lupta românilor..., p.
108. Cel puţin din Cronica primelor zile revoluţionare în Ţara Românească, remarcăm faptul că în casa
lui Iancu Alecsandri. în Paris, s-au întâlnit Vasile Mălinescu, D. Bolintineanu, N. Bălcescu, Fraţii
Golescu, ş.a. unde s-au discutat metodele şi etapele de acţiune revoluţionară. Se intenţiona „ oprirea
anarhiei” care încetinea mersul bun al modernizării Principatelor şi fiecare participant la dezbatere să
contribuie cu „ideile cele bune” la transformarea societăţii româneşti. Cornelia Bodea, 1848 la
români..., voi. I, p. 561.
305 Cornelia Bodea, Lupta românilor.... p. 108.
306 Ibidem, pp. 108-109.
jU7 Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 in Moldova. Bucureşti, 1960, pp. 170-171, pp. 192195.
’0S Conform adresei domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza, către ispravnicii din ţinuturile Suceava,
Bacău, Putna, Botoşani, Dorohoi, Neamţ şi Tecuci, se pare ca Vasile Mălinescu deţinea două
paşapoarte: „unul turcesc şi celă-lalt franţuzesc de etudiant sau şcolar”, Anul 1848 in Principatele
Române. Acte şi documente, voi. I, p. 247. 304.
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Răşcanu, ajutaţi financiar de casierul „Societăţii studenţilor români”, Scarlat Vârnav,
aceştia vor trece în Austria „după vre-o dzece zile” dc mers. Vasile Mălinescu relatează
că ar fi trecut graniţa, dar aproape de „Curtea din Baia” ’09, proprietate a prinţului Gr.
Cantacuzino310, cu care avea legături de prietenie şi al cărui hotel din Paris era pus la
dispoziţia moldovenilor (unde se discutau proiecte şi se stabileau viitoarele acţiuni de
revoltă), se opri la un han. Gr. Cantacuzino. după afirmaţia lui Vasile Mălinescu, „ era
de partea celor cari intenţionau şi chibzuiau să scape Moldova de împilatorul şi tiranul
Vodă”, însă. continuă naraţiunea Vasile Mălinescu, Cantacuzino „era o persoană
însemnată şi valoroasă în ţară şi între boieri”311. Dar planurile au eşuat din cauza trădării
celui însărcinat de către prinţul Gr. Cantacuzuino să-i primească la curte sa312.
Lucrurile nu vor urma traiectoria planului stabilit la Paris deoarece slujitorii
domniei erau informaţi din timp de venirea lui Mălinescu în zonă şi, în consecinţă, vor
întreprinde o acţiune în forţă la hanul unde poposise. Ofiţerii trimişi la faţa locului l-au
identificat cu uşurinţă pe Vasile Mălinescu, moment care avea să culmineze cu o
dispută, la început verbală, apoi conflictul a degenerat. Buna pregătire armată a lui
Vasile Mălinescu l-a salvat de la o posibilă arestare venită „în numele Măriei sale”313.
De menţionat totuşi că odată cu amploarea mişcării revoluţionare din Moldova,
la 27 martie 1848, ordinele şi adresele venite din partea Departamentului din Lăuntru
privind stricta pază a frontierei Moldovei nu mai conteneau314, majoritatea fiind adresate
comandanţilor de la graniţa cu Bucovina sau graniţa cu Ţara Românească. Aceştia, cu
directive precise urmăreau oprirea intrării în Moldova a numeroşilor tineri emigraţi în
Franţa, dornici să participe la mişcarea revoluţionară dc la Iaşi, să mobilizeze la luptă
populaţia asuprită de ultimele măsuri radicale ale domnitorului şi ale administraţiei
Moldovei. Rapoartele comandanţilor de graniţă şi ale ispravnicilor de ţinut arată
devotamentul şi grija vameşilor faţă de „Cârmuire”. Măsuri de pază vin ca reacţie a
autorităţilor care au constatat că încă de la începutul lunii martie 1848. în Iaşi au fost
aruncate manifeste şi apeluri adresate fiului lui Mihail Sturdza31' şi că opinia publică era
informată prin poştă, presă316, de evenimentele în curs de desfăşurare în unele state
europene. Toate acestea au determinat autorităţile centrale să ia cele mai rapide măsuri
de descurajare a unei eventuale mişcări opoziţioniste din interior. Revenind la momentul
conflictual dintre ofiţeri graniţei şi Vasile Mălinescu, se constată amploarea disputei în
urma intervenţiei revoluţionarului în faţa „bietelor cătane” care, convinse, renunţă Ia
asaltul propus. încercarea lui Vasile Mălinescu şi a celor trei tovarăşi de drum de-a
1848 la români..., voi. III, p. 48; Scrierile lui Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1898, p.
111.
10 Ibidem; Cornelia Boldea, 1848 la români, voi. III, p. 49.
Ibidenr, Scrierile lui Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1898, Iraclie Porumbescu, o schiţă, p. 111.
312 Cornelea Bodea. 1848 la români..., voi. III, p. 49.
313 Ibidem.
311 Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, voi. I, pp. 246-247, pp. 304-305.
Cornelia Boldea.

315 Se cerea expulzarea lui Gr. Sturdza pentru nelegiuirile aduse Moldovei şi locuitorilor ei. Din „ Apelul
anonim către moldoveni” desprindem cu uşurinţă modul habotnic de-a se îmbogăţi al fiului
domnitorului regulamentar Mihail Sturdza. Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, voi.
I. p. 144.
110 Presa franceză întră în Moldova, cu ajutorul poştei austriece, unde erau traduse şi răspândite prin
oraşe, făcându-se astfel propagandă „ideilor şi faptelor revoluţionare din Franţa”. G. Sion, Suvenire
contimpurane, Bucureşti, 1888, p. 167.
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pătrunde în Moldova prin Bucovina pe la Cornu -Luncii, nu avură sorţi de izbândă.
Teodor Răşcanu, amicul lui Vasile Mălinescu, a reuşit să treacă graniţa în Moldova, la 1
iulie 1848317. Trebuie amintite în acest context evenimentele de la Grozeşti şi tentativa
de-a intra în Moldova a lui Vasile Mălinescu318 soldată cu un eşec. Rapoartele vremii
insistă asupra momentelor petrecute la Grozeşti, evidenţiind rolul lui Vasile Mălinescu
şi a colegilor săi în conflictul generat de interdicţia pusă acestora de-a intra în Moldova.
Disputa dintre revoluţionari şi grăniceri, bine instruiti de altminteri în acest scop. se va
finaliza într-o luptă deschisă, în urma căreia unul dintre vameşi şi „comandirul
trecătoarei”319 vor fi împuşcaţi. După câteva luni de la incident, autorităţile moldovene
nu întârzie să acţioneze în instanţă revoluţionarii împricinaţi, emiţând în acest sens. la
15 aprilie 1848, o adresă cu numărul 6498, prin care Vasile Mălinesu, Nicolae Chinezu,
Grigorc Cozadini şi Ioan Lecca sunt deferiţi justiţiei pentru că „au împuşcat pc un
slujitor şi rănit pe comandirul trecătoarei Obuzului’’320. Această adresă este întărită de o
alta. după şase ani de la incident, cu numărul 2635, prin carc Ministerul de Justiţiei
solicită Ministerului de Interne al Moldovei să verifice prezenţa în zonă a acelor sus
amintiti. „actori ai episodului de la Grozeşti’ 3' 1, şi să investigheze dacă „ mai urmează
'
,.322
asupra lor vreo cercetare
.
Românii încep să conştientizeze importanţa revoluţiilor europene izbucnite în
primăvara anului 1848, dovadă că guvernul rus semnala existenţa unui „grup de
conspiratori” la Pesta, din care lăceau parte „Dlusieurs valaques du Banat” şi „deux
neveux dc l’Aga Boginka jurisconsulte a Iassi” 23. Grupul condus dc Nicolae Ionescu,
se îndreptă spre Iaşi, unde sc preconiza o mişcare revoluţionară şi ia legătura cu cel din
Pesta. Din componenţa grupului venit de la Paris lacca parte şi Vasile Mălinescu. In
urma întâlnirii dintre ccle două grupuri s-a stabilit un program de revendicări prin care
se urmărea „â introduire dans Ia Moldavie la liberte et Fegalite par une sanglante
revolution”324. în program se mai prevedea: împroprietărirea ţăranilor, idee agreată de
V. Mălinescu, suprimarea rangurilor, înarmarea generală, funcţii publice doar pentru cei
de origine română. în cazul unei intervenţii ţariste în Moldova se sconta pe ajutorul
Ungariei, cu un efectiv de 130.000 de oameni325. Planul stabilit la Pesta trebuia să fie
executat de Vasile Mălinescu, Teodor Răşcanu şi Coslachi Negri, care revenind în
Moldova luau legătura cu Mihail Kogălniceanu, fraţii Alecsandri şi Grigorc Cuza „le
vieux” considerat fiind „un grand patriot et qu’il a toujours cte contre le
Gouvernament”326. însă lucrurile nu s-au desfăşurat conform planului datorită
precipitării evenimentelor din Moldova. Mulţi dintre tinerii cu orientare radicală au fost
opriţi la graniţă, ca şi în cazul lui Vasile Mălinescu şi a Însoţitorilor săi.

’17 Gh. Ungureanu, art. cit., p. 19. nota 2.
’18 Comelea Bodea. Lupta românilor..., p. 114.
19 Documente privitoare la anul revoluţionar IS4S in Moldova, p. 458.
320 Ibidem, p. 428.
‘2I G. Sion. op. cit., p. 287.
322 Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 in Moldova, p. 428.
323 Ion Varia. Revoluţia de la 1848 in Ţările Române. Dacumente inedite
1998, p. 49

Ibidem.
'2<i Ibidem.
’26 Ibidem, p. 50.
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Tensiunea în Moldova a crescut pe măsură ce politica domnitorului urma o
traiectorie dictată de interesele proprii şi ale Curţii de la Sankt-Petersburg. Intervenţiile
pc lângă Mihail Sturdza a consulilor străini de la Iaşi. de a adopta reforme în Moldova şi
de a accepta concesiile solicitate de împrejurări au fost soldate cu eşecuri care.
inevitabil, au condus la izbucnirea mişcării revoluţionare, în pofida notelor diplomatice
trimise de Rusia cu scopul de-a intimida opinia publică în perspectiva unei revolte.
Memorabilă rămâne nota diplomatică din 16 martie 1848. trimisă dc cancelarul rus
Nesselrode consulului general rus din Principate, din care nu lipsea metoda de
intimidare a populaţiei şi în care se stipula că orice tulburare în interior va atrage, iară
,
,
A
327
A
doar şi poate, o intervenţie rusească in zonă . Aceasta nu avea să întârzie. In memoriul
lui Mihail Sturdza, adresat aceluiaşi cancelar rus, regăsim formulate temerile
domnitorului în legătură cu eventualitatea unei mişcări în zonă, ce ar putea aduce
prejudicii puterii, consecinţă a viziunii novatoare, accea de-a institui un regim
republican. Sc reflectă aici planul ideologic al tinerilor cu studii în Franţa şi Germania.
Informaţii interesante despre desfăşurarea mişcării revoluţionare de la laşi.
întâlnim în lucrarea lui G. Sion328, devenită clasică prin conţinut şi modul de abordarea
al evenimentelor. Autorul, martor ocular al mişcării de la laşi, consideră că pentru a
cunoaşte o epocă trebuie să apelezi la amintiri, pentru că mai mult ..din viaţa unui
individ, uneori se poate judeca caracterul unei epoci” ’29. După numeroase întruniri,
copii fidele ale „banchetelor franceze”, mişcarea revoluţionară din Moldova a debutat
cu Adunarea de la Iaşi. în sala Hotelului Petersburg, în a doua jumătate a lunii martie
1848. când a avut loc Marca Adunare a opoziţiei moldovene. La această adunare nu a
reuşit să participe Vasile Mălinescu. alături de cele 10003’0 - 2000’’1 de persoane
reprezentând toate categoriile sociale şi toate naţiile332. Interdicţia dc pătrundere în ţară
a revoluţionarului V. Mălinescu s-a datorat măsurilor amintite mai sus; circularele
Departamentului din Lăuntru prevedeau asigurarea siguranţei la frontiera cu Bucovina.
Rapoartele de graniţă nu încetau să anunţe guvernul de măsurile stricte ce se iau în urma
noilor ordine primite, puse în practică de grăniceri. Chiar şi după înăbuşirea mişcării de
la Iaşi ordinele vizând continuarea pazei graniţelor şi interzicerea pătrunderii în ţară a
revoluţionarilor nu au încetat, mai mult, cei care au reuşit să plece după intervenţia
armatei, vor primi consemn special la graniţă. în accst sens, sc difuzează o listă cu
„figzionomia” revoluţionarilor pentru o identificare mai uşoară a acestora.333 Măsuri de
pază la graniţa cu Bucovina sau Ţara Românescă vor fi menţinute pe toată durata anului
1848. Era interzisă ieşirea din Principat a locuitorilor în afara graniţelor sau intrarea
revoluţionarilor în Moldova, mai ales a celor ce trecuseră deja graniţa în Turcia sau
statele occidentale. Astfel de directivc erau adresate, cu predilecţie, „comandirului
327 N. Isar. op. cil, p. 167
3~8 G. Sion, Suvenire con!impurane, Bucureşti, 1888, 514 p.
Ibidem. p. 168.
" ° După evaluarea diplomatului rus Tumanski, consul la laşi.
3.1 Conform unor surse ale vremii numărul participanţilor la adunarea de la hotel atingea 2000, recrutaţi
„din toate clasele, de toate opiniunile. de toate naţiile” Gh. Platon, De la constituirea naţiunii.... voi
V, p. 56, Idem, Revoluţia de la 1848 in Moldova. Noi puncte de reper şi referinţă. în „ Analele
Academiei Române”, Meni. Secţ. de Ist. şi Arh., seria IV, tomul XXIV. 2001. p. 108.
3.2 Gh. Platon. De la constituirea naţiunii..., voi V, p. 56; Idem, art. cit., p. 108.
333 ANI. Fond Miliţia Pământeană, 36/1848, f. 1 şi urm.
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întregii graniţi despre Bucovina”334 şi comandanţilor de la frontiera cu „hotarele
Dunării” .
Revoluţionarul Vasile Mălinescu avea consemn special, ştiut fiind faptul că
acesta fusese expulzat din Moldova datorită participării sale la revolta din ţinutul
Vaslui, în anul 1846. Prin circularele emise de hatmanul Dimitrie M. Sturdza, general
inspector al Miliţiei Moldovei, celălalt fiu al domnului, către paznicii de la graniţa cu
Bucovina, se interzicea intrarea în ţară a lui Vasile Mălinescu, Teodor Răşcanu,
Costachi Negri, Ioan Lecca, Alecu Dimitriu, Nicolae Chinezu şi Scarlat Vârnav.
Paznicii aveau sarcina de a supraveghea îndeaproape zona de interes şi „de-a nu scăpa
cumva nişte aşa feţe, de vor ave măcar şi paşaporturi pe al lor nume sau măcar pe
străine num e...să li se arate că nu sunt primiţi (în Moldova n.ns.)”336.
Mişcarea revoluţionară dc la Iaşi fusese îndreptată mai degrabă împotriva lui
Mihail Sturdza şi a regimului guvernat de acesta337, în comparaţie cu principatul vecin
unde revoluţia avea ca repere de acţiune „lcs idees ultraliberals du siecle”'5'’8, în care
aspiraţiile românilor dc atâtea secole precum „l’independance, le soulagement des
paysants”339 se dovedesc a li deziderate bine fundamentate. în programul de revendicări
redactat de poetul Vasile Alecsandri, intitulat Petiţia proclamaţiune a boierilor .fi
notabililor Moldovei, regăsim, în primul articol, „sfânta păzire a Regulamentului
Organic”, ceea ce demonstrează intenţiile boierilor opoziţionişti îndreptate mai degrabă
spre înlăturarea domnitorului, decât spre aplicarea unor măsuri radicale. Programul
revoluţionarilor moldoveni, semnat dc opozanţii regimului sturdzist; Ioan Cuza. Al I.
Cuza, Manolache Costache Epureanu. Alexandru Moruzi, Nicu Catargi, Grigore
Romalo, cuprindea 35 de articole, şi a urmărit, alături de intenţiile de neimplicare a
Rusiei, „accesul mai rapid către un regim reprezantativ mai larg”340. Amintim câteva din
doleanţele semnatarilor, care erau în „acord cu situaţia ţării şi cu forţele politice
existente”341: siguranţa personală, alcătuirea unei noi cartagrafii, grabnica îmbunătăţire
a stării locuitorilor săteni, stoparea corupţiei, ridicarea cenzurii, ş.a.342. Pe lângă
documentul programatic redactat în „casele logofătului Costache Sturdza”343 a fost
alcătuită şi o listă de revendicări, remisă lui Mihail Sturdza prin „ deputaţi ai partidului
naţionalii”344, reprezentat dc V. Ghica. C. Rolla şi unul dintre fraţii Moruzi. O parte
dintre revendicări au fost acceptate, însă domnitorul refuză să admită trei puncte din
doleanţele moldovenilor şi anume: „desfiinţarea Adunării, garda naţională şi

CMB. colecţia „ Documente istorice”, nr. inv. 1880. f. 1-2., nr. inv. 1881, f. 1. nr.inv. 1572. f. I.
1,5 ANI. Fond .. Miliţia Pământeană”, 36/1848. f. 1.
” 6 Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente. Voi I. tom I. Bucureşti, 1902, p. 182, p. 247, p.
304. Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 in Moldova. Bucureşti, 1960, p. 136.
1,7 Ion Varta. op. cit., p. 48.
338 Ibidem.

}y>Ibidem.
340 Gh. Platon,
311 Ibidem.

art. cit., p. 109.

Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi documente, Voi 1, tom I, Bucureşti, 1902, pp. 176-179.
Regăsim toate articolele Petiţiei-Proclamaţiune. care a apărut în „Gazeta de Transilvania”, nr. 30,
1848.
313 G. Sion, op. cit., p. 176.
311 Ibidem, p. 178.
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desfiinţarea censurei”34\ considerând că aceste lucruri „treceau peste compentenţa
sa”346. La scurt timp, în noaptea de 29 spre 30 martie, forţele armate vor întreprinde
incursiuni rapide la casa lui Mavrocordat, „situată la o extremitate a capitalei, aproape
de bariera Copolui”347. unde se alia o parte a grupului ce urma să se întrunească a doua
zi, pentru a reitera modelul francez al revoluţiei din februarie de la Paris. însă, avertizaţi
din timp dc iminenta apariţie a soldaţilor, o parte dintre revoluţionari au plecat dc la
casa lui Mavrocordat, grăbindu-se spre zona Copou unde a început
„represiunea...arestarea şi maltratarea” participanţilor348. Treisprezece dintre Iruntaşii
mişcării au fost arestaţi şi trimişi peste graniţă autorităţilor turceşti, însă şase dintre ei
vor reuşi să scape în timpul deplasării spre Instanbul, ajutaţi fiind de soţiile lui Al. 1.
Cuza şi a lui Iorgu Ghica . A. D. Xcnopol remarcă faptul că „Revoluţia din Moldova
nu ieşise la nici un capăt fiind de la început greşit îndrumată”350, opoziţioniştii
moldoveni, poate şi de teama unei intervenţi din Răsărit, şi-au schimbat planurile
stabilite la ultima întrunire de la Paris. Ne referim aici la tinerii care au reuşit să
pătrundă în Moldova până la izbucnirea mişcării. G. Sion afirmă, în amintirile sale,
referitor la mişcarea revoluţionară din Moldova, că „Rusia a voit a revoluţiona ţera spre
a justifica o invazie în Principate, pentru ca să se poată apropia de fruntariile Austriei,
care era ameninţată în existenţa sa politică de popoarele revoltate”'551. După înăbuşirea
mişcării o parte dintre moldoveni au plecat spre Transilvania să participe la Adunarea
de la Blaj, din 3-5 mai 1848.
La începutul lui aprilie 1848 pc Vasile Mălinescu îl găsim la Braşov, după
evenimentele de la trecătoarea Oituz, alături de Nicolae Ionescu, Nicolae Chinezu, şi
Ioan Lecca3*2. Drumul spre Braşov a fost destul de anevoios, ei merseră „cinci zile şi
cinci nopţi”353, suferind de foame şi frig până când „deteră peste un soldat austriac,
păzitor la frontieră, care-i duse la satul apropiat, de unde afiară o căruţă care să-i ducă la
Braşov”.3’’4 După o scurtă şedere în Transilvania, Vasile Mălinescu se îndreaptă spre
Paris, numai cu doi dintre cei sus amintiţi. „Ionescu nu-i putuse urma” . Acolo
continuă activitatea revoluţionară mai mult pc plan programatic, ideologic şi strategic,
ţinând legătura cu cei rămaşi în ţară. între timp izbucneşte Revoluţia din Muntenia, pe
fondul unor frământări sociale care se accentuaseră sub impulsul evenimentelor din
Moldova şi din Transilvania. Adunarea de Ia Blaj a avut un puternic ecou în Ţara
Românească356. Ea a fost menţionată în viitorul document programatic al muntenilor.
Amânată din considerente obiective, consecinţă a apelului pe care domnitorul îl tace
ţăranilor de a nu 11 de acord cu mişcarea, Revoluţia din Ţara Românească a izbucnit la
Islaz, unde s-a redactat un document ce cuprindea 22 de articole, în cuprinsul cărora
345 G. Sion. op. cit., p. 178.
346 Ibidem.
’47 Ibidem.
48 D. Ivănescu, De la revoluţia paşoptistă..., p. 21.
349 Ibidem; Idem, Alexandru Ioan. Cuza.... p. 31.
350 A. D. Xenopol, op. cit., p. 249.
’5' G. Sion, op. cit., p. 181.
352 Cornelia Bodea, Lupta românilor..., p. 134, Gh. Sion,
353 Ibidem.
351 Ibidem.
’5' Ibidem.
'5t> Istoria Românilor, voi. V, tom. I. p. 278.

op. cit., p. 288.
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regăsim inserat „un întreg program dc emancipare şi reformă’0 ' 7. Proclamaţia de la Islaz
apropie dezideratele revoluţiei dc concretul situaţiei, aşa încât ..ideile constituţionale
părăseau teritoriul doleanţelor pentru a-şi pune amprenta, pentru o perioadă scurtă de
timp asupra realităţii” ' ' 8. Aşadar, românilor le este dat să acţioneze după nevoile lor.
Nevoi la care nutresc dc secole: libertate, independenţă, unire, corolar care se vrea a II
îndeplinit prin fapte vrednice, prin trezirea la „conştiinţa naţională”, aşa cum este ea
înţeleasă în spaţiu european , „inegal în cadrul grupurilor sociale şi regiunilor unei
ţări”359.
Legalitatea Proclamaţiei, care anticipă şi se subscrie viitoarei Constituţii, se
prelungeşte într-o acţiune care se dorea o continuare a revoluţiei. Acceaşi legalitate o
întâlnim „invocată de către contemporani” la mişcarea revoluţionară din Moldova, care
mai degrabă urmărea să justifice acţiunile „pornind de la cerinţele modeste ale
programului oficial, prin sublinierea lipsei violenţei şi condamnarea, cu asprime, a
repercusiunii nejustificate”360. Regăsim în cele 22 de puncte ale Proclamaţiei „tendinţe
de conturare a unui repertoriu de drepturi fundamentale”361, precum independenţa
administrativă, libertatea presei, emanciparea ţăranilor, instrucţie egală, desfiinţarea
rangurilor ş. a.362
Guvernul Provizoriu, constituit la Izlaz, cere sprijinul Franţei, mai ales că în vara
lui 1848 se preconiza o apropiată intervenţie a armatei ţariste. Ameninţarea rusească
este adusă la cunoştinţa Adunării Naţionale a Franţei, prin eforturile doctorului Louis
Mandl.36j, ccl care. de altfel, îl ajută pc Vasile Mălinescu în perioada exilului la Paris36'1,
încrezător în cauza românescă. Vasile Mălinescu încearcă la Paris, prin intermediul
presei36', să apere drepturile românilor şi să facă cunoscută Europei „problema
românească”. A constatat însă cu surprindere şi mâhnire că intervenţia Europei e „prea
departe”, conchizând: „Orbii! Nu văd că aderarea noastră e chiar a lor şi când dă în noi
răsună în Marca Adriatică”366, cuvinte pe care nu încetează să le repete în cercurile dc
apropiaţi însă „nu vor ...a înţelege” '67. Până şi ministrului de externe francez. Alphose
dc Lamartine, i-a înmânat un memoriu prin care solicita o intervenţie rapidă la Dunăre,
dar, ca şi prcdcscesorii săi. acesta „nu făcu nimic”368. Din corespondenţa lui Vasile
Mălinescu cu A. G. Golescu, surprindem emoţia şi elanul emitentului faţă dc
357 Ibidem, p. 281
'5!> Radu Carp. Ioan Stanomir, Laurenţiu Vald. De la „pravilă" la ..Constituţie", Bucureşti, 2002, p. 112.
5; E. J. Ilobsbawm, Naţiuni şi naţionalism de la 1780 până in prezent, Chişinău, 1997.p. 14.
'c<l Gh. Platon. De ta constituirea naţiunii..., voi V. p. 49.
361 Ioan Stanomir, op. cit., p. 206.
Vezi în accst sens copia semnată tic Nicolac Bălcescu. trimisă consulului general Ia Bucureşti la 13/29
iulie, în carc regăsim pe lângă componenţa Guvernului Provizoriu şi cele 22 de doleanţe ale
românilor. Textul este în limba franceză. ANB. colecţia Microfilme Franţa, rola I. voi, 5. f. 84-89.
,<’3 Ovidiu Muntean, op. cit., p. 50.
361 BAR. Fond Golescu-Davila. S. 19/CCXXV. f. 209.
Vasile Mălinescu observă, totuşi, că publicaţia „Le National”, apărătoare a intereselor românilor, pare
să se eschiveze în fala adevărului din Principate, şi să accepte articolele scrise de Mălinescu
numai„dacă vom ciuntă adevărul” Ibidem. însă „La Reforme” rămâne fidelă principiilor de apărare a
drepturilor românilor şi ca urmare paginile sale cuprind informaţii despre evenimentele revoluţionare
din Principate. Ibidem.
366 Ibidem.
j67 Ibidem.
168 Ibidem.
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problemele din ţară. El avea să scrie: „Frate! Inima-mi saltă de bucurie la citirea
scrisorii tale. Văzui că sfânta noastră cauză încă nu e pierdută. Ah! Frate, mult am
suferit”369. Vasile Mălinescu a tradus Proclamaţia de la Izlaz, care urma să ajungă în
faţa membrilor Adunării Naţionale a Franţei. în capitala Franţei cl se ocupă de
intermedierea de relaţii cu oamenii influenţi din accst stat precum E. Lafayctte, doctorul
Louis Mandl, Paul Bataillard. istoric şi publicist francez, interesaţi „cu cercetarea cauzei
(româneşti n. ns.)”370. Activitatea dc informare a oamenilor politici din Franţa, a
continuat pe toată durata verii, prin Locotcnenţa domnească, a cărei membrii colindau
Europa pentru a face cunoscută iminenta ameninţare a armatei ruse.’71 La I august
1848, Alexandru G. Golescu. este însărcinat de către Locotenenţă să meargă la Paris
„pentru a lămuri opinia publică şi guvernul francez asupra problemei rom âneşti...a trata
cu guvernul francez pentru a obţine arme şi ofiţeri instructori"’/~. în accst sens, emisarul
român apelează la serviciile lui Vasile Mălinescu, care se afla demult în zonă şi
cunoştea realităţile locale. Lipsa banilor şi grabnica rezolvare a problemei armamentului
îl făcură pe Mălinescu să devină neliniştit. încât insistă în scrisoarea remisă lui
Alexandru G. Golescu să urgenteze trimiterea banilor, afirmând că „ fiecare minut mi se
•
5^373
* *
pare un secol şi fiecare bătaie a pulsului mi se pare o imputare.” . El inlormează
asupra armamentului şi oferă câteva indicaţii. Va serie în acest sens: „ Le pot lua
(armele n. ns.) cât de multe. 33 franci puşca cu percuţie şi 25 franci cu piatră”374,
sfatuindu-1 totuşi pc Alexandru G. Golescu să cumpere mai degrabă din Belgia pentru
că în Paris se duce o luptă acerbă cu italienii care „cer arme”.375
în acest context, importantă este şi scrisoarea trimisă la 18 august 1848 de către
Alexandru G. Golescu vărului său. Acesta din urmă preciza că revoluţionarii munteni
sperau să achiziţioneze 50.000 de puşti în Franţa şi să organizeze o „bancă naţională cu
ajutorul capitalurilor franceze şi germane”376. în cele din urmă, trimisul diplomatic la
Paris îl va finanţa pe Vasile Mălinescu, însă scopurile sunt modificate substanţial. Din
Visteria publică, Vasile Mălinescu este finanţat cu 80 dc galbeni pentru a se deplasa de
la Paris în Bucovina unde trebuia să ducă o activitate de propagandă pentru „unirea
tuturor românilor”377, şi să conlucreze împreună cu Ioan Alecsandri în vederea
provocării de manifestaţii „în favorul Principatelor şi să trimită petiţii către Dicta
Imperiului sau către puterea centrală din Vieria”.
Vasile Mălinescu a fost suspcctat că a cheltuit nefondat sumele de bani trimise
din ţară pentru a apăra cauza revoluţiei. Din corespondenţa semnată de Alexandru G.
Golescu. la data dc 22 martie 1849. adresată lui Paul Bataillard. Vasile Mălinescu este
scos de sub acuzaţie sub garanţia emitentului, carc prezintă situaţia financiară, la
solicitarea românilor din Paris, arătând că acuzatul „se rcconnaît lui-memc coupable
d'avoir pris dc l’argent sur des assurances plus legerement donnees que legitimement
Ibidem, f. 208.
370 Ibidem, f. 209.
,?l Ovidiu Muntean, op. cit., p. 51.
~'7’ Ibidem. p. 52.
373 BAR. Fondul Golescu-Davila. S. 19/CCXXV. f. 210.
’7,1 Ibidem.
375 BAR, Fondul Golescu-Davila, S. 19/CCXXV. f. 210.
1/6 Ovidiu Muntean, op. cit., p. 52.
377 G. Fotino. op. cit., voi. 11. p. 384. Cornelia Bodea. 1848 la români.... voi. II. p. 1142.
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fondees. II deplore plus que tout autre la mauvaise situation...”378
O
parte din revoluţionarii moldoveni şi munteni se vor retrage în Bucovina, unde
vor continua activitatea revoluţionară. în Bucovina ajunge şi Vasile Mălinescu,
susţinătorul problemei ţărăneşti, inserate deja în documentele programatice ale
moldovenilor redactate la Braşov. Centrul de concentrare ai revoluţionarilor va fi
transferat dinspre Principate spre Cernăuţi. Bucovina, încă din primele decenii ale
secolului XIX, a fost considerată „drept loc de refugiu”379 pentru mulţi dintre boierii din
Principate, iar mai târziu „ un veritabil centru de concentrare şi acţiune naţională
românească”380. Se ştie că, în timpul şi imediat după Revoluţia de la 1821, spre
Bucovina s-au îndreptat unii dintre boierii „de rang înalt”, printre ei numărându-se şi
Mihail Sturdza, viitorul domn regulamentar. Aceştia au fost consideraţi inoportuni,
datorită conservatorismului lor, într-o nouă societate, în care ideile liberale se
circumscriau noi politicii interne promovată de „cărvunari” şi reprezentau traiectorii
spre modernizarea societăţii româneşti din prima jumătate a secolului XIX. Aceşti boieri
„pribegi’ vor reveni în ţară abia după ce Rusia îşi va consolida mai bine poziţia şi sfera
de interese europene şi va inaugura, prin Convenţia de la Akerman
(1827),
protectoratul asupra Principatelor Române care va fi edificat după numai doi ani, când
se va încheia Tratatul de la Adrianopol382 ( 1829).
în Bucovina, punctul central de acţiune românească devenise Comitetul
revoluţionar ce urmărea atât reorganizarea mişcării în Moldova, cât şi „stabilirea şi
menţinerea contactului cu revoluţia din Ţara Românească”383. Acesta din urmă, după
afirmaţia lui Gh. Platon, trebuia „să asigure integrarea Moldovei în obiectivele politice
şi strategice ale revoluţiei româneşti”384. O parte dintre revoluţionari moldoveni şi
munteni din Comitetul de la Cernăuţi vor colabora deschis cu confraţii lor din Ţara
Românească şi Moldova, pentru lupta comună „împotriva trupelor intervenţioniste,
cucerirea independenţei, utilitatea strângerii de fonduri şi procurarea de arme din Franţa
pentru salvarea revoluţiei.”'’85. Exista, de asemenea, o strânsă legătură între cei din
Cernăuţi şi Comitetul revoluţionar de la Iaşi, condus de Grigore Al. Ghica, viitorul
domn al Moldovei, în vederea unor „acţiuni comune” pentru atingerea scopului
naţional. Reşedinţa unde exilaţii moldo-munteni se întâlneau era casa familiei
Hurmuzaki, „azil sacru”, „cartierul general al emigranţilor”386. Vasile Mălinescu a făcut
parte dintre cei „aproape 50 de refugiaţi moldoveni”387, pe lângă alte nume bine
cunoscute în epocă: fraţii Alecsandri, Gh. Cantacuzino, Al. I. Cuza, Gr. Balş, M.
Kogălniceanu, Gh. şi I eodor Sion, N. Ionescu, G. Dulcescu ş.a., care au staţionat
temporar în „casa bătrânului Doxache Hurmuzache”388, însă mulţi dintre ei au urmat
~’7S George Fotino, op. cit., p. 258.
Gh. Platon, De la constituirea naţiunii..., voi. V, p. 84.
380 Ibidem, p. 85.

381

Acte şi documenterelative la istoria renaşterii României. voi. I, Bucureşti. 1900, p. 314.

382 Ibidem, p. 326.
xi Gh. Platon, De la constituirea naţiunii..., voi. V, p. 90.

Ibidem.
jS51). lvănescu, De la revoluţia paşoptistă..., p. 24.
386 Gh. Platon , De la constituirea naţiunii..., voi. V, p. 87. p. 94, nota 25.
387 Ibidem.
588 Ibidem.

186

Câteva aspecte din viaţa şi activitatea revoluţionară a paşoptistului V. Mălinescu

calea pariziană sau s-au deplasat la Viena, la Franklurt „pentru a pleda cauza revoluţiei
române”389. La Paris, Vasile Mălinescu, N. Chinezu şi Gr. Cozadini erau solicitati să
cumpere armament pentru „salvarea revoluţiei”3^0. Cu ajutorul exilaţilor moldo-munteni
şi prin intermediul fraţilor Hurmuzachi s-a reuşit editarea publicaţiei „Gazeta de
Bucovina”, unde găsim articole semnate de „intelectualii celor trei ţări româneşti” .
Discreditarea domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza, era asigurată de publicaţia
„Bucovina”, unde apăreau pamflete şi broşuri, fiind introduse în ţară cu ajutorul poştei
austriece392. Autorităţile ţariste însă erau atente la cea ce se întâmpla în afara graniţelor
Principatelor Române, încât au atras atenţia autorităţilor austriece să adopte măsuri
menite „să împiedice orice acţiune care ar pune în primejdie securitatea celor două
Principate”393, mai ales să oprească exodul de publicaţii din Bucovina şi fransilvania
spre Moldova.
La Cernăuţi. Mihail Kogălniceanu394 a redactat şi publicat broşura Dorinţele
partidei naţionale în Moldova, „un program general”395 dc revendicări, în care sunt
inserate principalele idei ale documentelor programatice din celelalte provincii
româneşti {Proclamaţia de la Izlaz şi Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei)
Revoluţia română de la 1848-1849 a fost, după afirmaţia lui Anastasie Iordache
„o repetiţie generală a ridicării întregului popor român”397 la lupta pentru drepturi şi
libertăţi, la înlăturarea protectoratului rusesc, fiind considerat un prim obiectiv.
Revoluţia, „a înscris naţiunea română, în calendarul lumii, după expresia lui Jules
Michelet, situând-o statornic în conştiinţa europeană şi pe agenda diplomaţiei” '. In
Moldova. Mihail Sturdza, prin ofisul emis la 27 septembrie/9 octombrie 1848, permitea
reîntoarcerea în ţară a exilaţilor, dar cu domiciliul forţat pc la moşii.3 însă, după mai
puţin de două luni se revocă acest ordin şi Dimitrie M. Sturza porunceşte să se interzică
revenirea în ţară a revoluţionarilor. Astfel, în urma poruncii nr. 14.979, a Ministerului
de Interne către Isprăvnicia Suceava, Vasile Mălinescu, alături de Vasile Ghica,
Alexandru Moruzi, N. Ionescu, N. Chinezi, Gr. Cozadini, Ioan Lecca, Manolache
Costachio-Epureanu, „nu au voie a se întoarce în ţară, până la a doua dezlegare ce se va
da”400. Din păcate, „Vechiul Regim” a fost reinstaurat prin forţă de către armatele
ruseşti şi cele turceşti, iar nu după mult timp, cele două puteri au ajuns la o înţelegere,
j8y D. lvănescu. Alexandru han Cuza..., p. 33.
idem. De la revoluţia paşoptistă..., p. 24.
191 Ibidem, p. 26.
392 Ibidem. p. 35.
393 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii..., voi. V, p. 92.
39,1 La acest document programatic acesta a avut un rol covârşitor, „amprenta lui M. Kogălniceanu este
decelabilă ftră dificultate” considerând că dorinţele românilor de pretutindeni, precum unirea ţărilor
române, independenţa de sub suzeranitatea otomană şi inevitabil înlăturarea protectoratului ţarist,
plasat fără voinţă populară în conjuncturi de inspiraţie rusească şi decădere turcească, pot fi realizabile
„ în interiorul cadrului oferit de un stat constituţional” Radu Carp, Ioan Stanomir. Laurenţiu Vlad. op.
cit., p. 135.
395 Gh. Platon . De la constituirea naţiunii.... voi. V, p 86.
396 D. lvănescu. De la revoluţia paşoptistă..., p. 23. Idem. Alexandru Ioan Cuza ... p. 33.. Gh. Platon. De
la constituirea naţiunii.... voi. V, p. 85.
397 Anastasie Iordache, op. cit., p. 93.
398 Istoria Românilor, voi. V, tom. I, p. 314.
399 Ibidem. p. 402.
400 Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 in Moldova, p. 400.
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stipulată în Convenţia de la Balta Liman'101, încheiată la 19 aprilie/l mai 1849, prin care
Regulamentul Organic este repus în vigoare. Conform acestui document domnii urmau
a fi aleşi de cele două puteri, protectoare şi suzerană, pe o durată dc 7 ani, atribuţiile
Adunării Extraordinare în acest sens fiind reduse402. Rolul lui Vasile Mălinescu în
angrenajul reformator al Principatelor Române nu s-a încheiat încă. Asupra acestei stări
nou creatc, Vasile Mălinescu nu va rămâne pasiv, considerând oportun să intervină în
faţa acestor abuzuri. In iunie 1849. emigraţia română de la Paris din care lăcea parte şi
Vasile Mălinescu. a înaintat Adunării legislative a Republicii Franceze un protest
împotriva Convenţiei de la Balta Liman403, care încălca vechile tratate încheiate de
voievozii români cu conducătorii Imperiului Otoman. Printre semnatarii acestui protest
se numără, pe lângă Vasile Mălinescu, şi vechii săi colaboratori. I. Voinescu, D.
Brătianu şi C.A.Rosetti404.
Demersul nostru referitor la activitatea lui Vasile Mălinescu înainte şi în timpul
revoluţiei de la 1848, conduce la anumite concluzii. în esenţă, ele evidenţiază rolul şi
contribuţia acestuia în actul revoluţionar, ca expresie a voinţei naţiunii şi a doleanţelor
tuturor românilor. După cum am arătat, Vasile Mălinescu era preocupat încă din tinereţe
de problema ţărănească şi de starea accstci componente sociale în vremea perioadei
regulamentare, când situaţia acesteia sc înrăutăţeşte. Dc fapt, cauza degradării situaţiei
ţăranilor o identificăm încă din 1829. odată cu aplicarea Tratatului de la Adrianopol,
când prin libertatea comerţului în Principate boierimea latifundiară aplică o exploatare
excesivă, stimulată fiind dc veniturile ce le putea obţine din comerţul cu grâu.40'
Neagu Djuvara atrage atenţia că pe lângă unele progrese înregistrate de
societatea românească în timpul regulamentelor organice au existat şi aspecte negative
care vizau mai ales ţărănimea, afirmând că „ Prima constituţie românească reprezintă
embrionul unei legislaţii de lip occidental, dar, pe de altă parte, înrăutăţeşte situaţia
ţăranilor în aşa măsură încât, mai târziu, unii gânditori socialişti vor spune că avem de-a
face eu o epocă de neiobăgie”406. Astfel sunt motivate reacţiile ţăranilor faţă de noua
stare de lucruri creată după introducerea actului legislativ, în alcătuirea căruia un rol
important l-a avut boierimea conservatoare. Această stare de lucruri îl determină pe
Vasile Mălinescu să se îndrepte spre mişcarea liberală, în care vedea soluţia de
rezolvare a problemei ţărăneşti. Mişcările premergătoare Revoluţiei de la 1848 vin să
nuanţeze efortul lui Vaslie Mălinescu la clarificarea grabnică a situaţiei ţăranilor.
Revolta de la Holmu, din anul 1846, este un caz atipic, ce a culminat cu implicarea
acestuia. Perioada de detenţie va grăbi oarecum moartea lui Vasile Mălinescu, deoarece
condiţiile din închisoare conduc la apariţia tuberculozei. Exilat la Paris, acesta va
participa la Revoluţia din februarie 1848. în drumul de întoarcere sc alătură grupului dc
bănăţeni români, de la Pesta, unde contribuie la elaborarea unui program, din care nu
lipseşte împroprietărirea ţăranilor. Participarea sa la mişcarea revoluţionară din
Moldova, în a doua jumătate a lunii martie, este împiedicată de insistenţa autorităţilor
de la graniţa cu Bucovina. Vasile Mălinescu avea interdicţie dc a intra în ţară, fiind în
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atenţia autorităţilor datorită implicării acestuia în revolta de la conacul Holmu, ţinutul
Vaslui.
Deşi puţine documente atestă implicarea lui Vasile Mălinescu în evenimentele
revoluţionare de la 1848, totuşi rolul său este determinant pentru acest moment din
istoria modernă a românilor, nu mai puţin importante ca a unor nume mari, adeseori
vehiculate cum ar fi: Nicolae Bălcescu, Al. I. Cuza, Dumitru Brătianu, Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri ş.a. Opoziţia pe carc reuşesc să o închege în exil
revoluţionarii români, precum Vasile Mălinescu reprezintă flacăra vie pentru mişcarea
reformistă a momentului istoric 1848 din Principatele Române.

ABSTRACT
The outstanding personality o f Vasile Mălinescu. a revolutionist from 1848. a
unioinist and a pacifist, has bcen scarcely treated by specialists. We fiind references in a
study published by G. Zâne, dedicated to the commemoration of 100 years from Vasile
Mălinescu’s death. Vasile Mălinescu was the witness o f some important events in the
Romanian modern history; he participated in the revolution from 1848 and contributed
to the Union from 1859, being a member in Ad-hoc Assembly and the Elective
Assembly. As a member o f the Central Committee from Focşani he also drevv up a
number o f laws for the betterment o f the situalion o f the peasants and the reforming
process o f the new state.
For a short period of time he functioned as Minister o f the Cults and Public
Interaction in the government presided by Ştefan Golescu. The present paper
emphasises some aspects related to Vasile Mălinescu’s participation in the social
turmoil preceding the revolution from 1848. in the revolutionary action in Paris and
Moldavia in 1848. The year Alexandru Ioan Cuza abdicated the thronc, Vasile
Mălinescu died, in laşi.

401 Acte $i documente relative la istoria renascerii României, voi. 1. p. 357-366..
102 Istoria Românilor, voi. V, tom. I, p. 406.
40! Ovidiu Muntean, op. cit., p. 60.
404 Ibidem, p. 274.
105 Gh.Platon, Geneza..., pp. 95-96.
41,0 Neagu Djuvara. O scurtă istorie povestită celor tineri. Ud. a V-a. Bucureşti. 2005. p. 184.
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R E B E L IU N E A L E G IO N A R Ă ÎN B U C O V IN A 1
Radu Florian BRUJA

Instaurat la 14 septembrie 1940, Statul naţional-legionar a reprezentat un
compromis, pe de o parte între generalul Ion Antonescu, sprijinit de cercurile politice
nediscreditate sub regimul carlist şi armată, iar pe de alta parte dc Mişcarea Legionară
renăscută, cu ajutorul tineretului şi a claselor mijlocii ale societăţii româneşti din epocă.
In spatele generalului se aflau, deopotrivă, cercurile militare, aparatul administrativ şi de
poliţie, serviciile politice de stat, magistraţii, tehnocraţii si partidele politice, deşi
acestea din urmă rămâneau formal în afara legii. Mişcarea Legionară era susţinută de
intelectualitatea naţionalistă, dc gradele inferioare din armată şi poliţie, de tinerii din
aparatul administrativ local dar şi de elementele compromise de la periferia societăţii.
Dar „mariajul” dintre general şi Legiune era patronat de Reich-ul german şi de
reprezentanţii acestuia în România, însă divizaţi în două curente. Un curent era dominat
de Wehrmacht si Ministerul de Externe, proantonescian, celălalt, dirijat de N.S.D.A.P.,
Gestapo şi de serviciile sale secrete, prolegionar.
Dualismul Antonescu-Sima nu avea şanse dc reuşită. El a supravieţuit atât cât
era necesar celor două tabere să se pregătească pentru a o lovi pe cealaltă decisiv.
Contradicţiile dintre cei doi conducători, ca şi dintre grupurile de interese ce gravitau în
jurul lor. erau iremediabile. Generalul Antonescu, „conservator, paternalist, autoritar,
căuta eficienţă şi autoritatea pe linia tradiţionalistă” 2.Totodată, armata, legată de
păturile sociale ale elitei, monarhică prin tradiţie, nu vedea cu ochi buni ascensiunea
Legiunii. Deşi avea imaginea şifonată după rapturile teritoriale din vară, ea făcea
presiuni asupra Iui Antonescu pentru a-i elimina pe legionari dc la putere. Militarii
reproşau Legiunii lipsa de experienţă la guvernare, divizarea în curente potrivnice,
politica internă aventuroasă şi eterogenitatea. Conducătorii legionari erau acuzaţi că, aşa
numiţii „septembrişti” - parveniţi din toate clasele sociale care şi-au însuşit „moda
verde” şi s-au înscris în Mişcare odată ce aceasta a ajuns la putere - nu urmăreau decât
să-şi atingă cele mai diverse scopuri personale3. La rândul ei, Mişcarea Legionară îşi
1 In privinţa titlului acestui studiu trebuie făcute unele observaţii; termenul rebeliune nu este
acceptat de toţi cunoscătorii evenimentelor din luna ianuarie a anului 1941; am optat pentru
varianta uzitată cel mai frecvant de către istorici, cea de lovitură de stat fiind într-un fel
improprie pentru natura evenimentelor; în acest scop vezi articolele unite sub titlul Ianuarie
1941. Rebeliune legionară sau lovitură de stat? în „Historia”, an IV, nr. 49, ianuarie 2006, p.
36-49; o a doua observaţie priveşte regiunea Bucovinei, deşi în ianuarie 1941 partea de nord a
Bucovinei era sub ocupaţie sovietică, am folosit termenul Bucovina referindu-mă doar la acea
parte a Bucovinei care a rămas sub autoritatea României.
2 Hans, Rogger, Eugen Weber, Dreapta europeană. Profil istoric, Bucureşti, 1995, p.434, vezi
si Eugen Weber, Dreapta românească, Cluj-Napoca, 1999.
Francesco Veiga, Istoria Gărzii de Fier. 1919-1941. Mistica ultranaţionalismului, Bucureşti,
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disputa puterea cu cercurile militare şi cereau înlăturarea generalului Antonescu sau. cel
mult, un rol decorativ în cadrul unui guvern legionar. Legiunea urmărea crearea unui
stat totalitar, din care să elimine ultimele vestigii ale liberalismului şi democraţiei. în
realitate, după decapitarea elitei legionare din anii 1938-1939, a fost adusă în prim plan
0 conducere nouă, formată din politicieni dc mâna a doua şi chiar a treia. între aceştia se
regăseau „oportunişti, elemente servile, oameni puşi pe căpătuială, dornici dc profituri
sau pur şi simplu dc aventură şi de gloria ieftină a unui centiron cu cruce şi a unei
cămăşi colorate"'1, departe de ccea ce şi-ar fi dorit Mişcarea în anii 30. între Garda de
Fier din anii '30 şi cca din 1940 erau vădite diferenţe. Istoricul Armin lieinen oferă o
statistică a categoriilor sociale din structura de conducere a Mişcării Legionare din
toamna-iarna anului 1940. Astfel s-a observat o întărire a grupurilor radicale prin
intrarea în Legiune a categoriilor inferioare de la periferia societăţii: şomeri, muncitori
calificaţi şi necalificaţi, agricultori, şoferi, reprezentând 51,6% faţă de categoriile
intelectualilor cu doar 3 % \ Cu totul altfel stăteau lucrurile cu doi ani în urmă. lot
istoricul german ne oferă o statistică a grupelor de vârstă din Legiune. în 1941, membrii
fondatori ai Legiunii Arhanghelul Mihail ar li avut în jur dc 40 dc ani (Corneliu Zclca
Codreanu ar li împlinit 42 de ani) în timp cc noua elită nu depăşea 35 de ani cât avea
1loria Sima ( Dumitru Grozea, şeful Corpului Muncitoresc Legionar avea 28 dc ani iar
Viorel Trifa, conducătorul studenţilor legionari avea doar 27).6 Aceştia conduceau
importante sectoare ale statului şi în jurul lor gravitau studenţi sau chiar elevi. Practic, la
începutul anilor '40, Mişcarea Legionară era dominată numeric dc starea a patra
(muncitori urbani calificaţi sau necalificaţi, ţărani săraci, nebcneficiari ai reformei
agrare, elemente suspecte de la periferia oraşelor).7 Ei nu erau dccât „nişte învinşi,
formau grupul cel mai eterogen, erau mai puţin devotaţi, mai puţin disciplinaţi şi aveau
o pregătire mai slabă”.8
Deşi primele antecedente ale rivalităţii dintre Antonescu şi Gardă sunt anterioare
lunii noiembrie 1940, după asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnic, ele au devenii de
domeniul public şi au închis orice şansă de reconciliere. După destinderea dc la mijlocul
lunii decembrie, în ianuarie cele două tabere erau pregătite de bătălia finală. Un moment
crucial a fost vizita lui Antonescu la Obersalzberg coroborată cu refuzul lui Iloria Sima
de a-1 urma, când, se pare, soarta Mişcării Legionare a fost pecetluită. Este sigur faptul
că generalul îşi luase măsuri dc siguranţă prin întocmirea unui plan de intervenţie a
armatei pentru menţinerea ordinii interne în Capitală şi în comunele limitrofe, cu un
model de execuţie elaborat în detaliu încă din decembrie 1940v pentru preîntâmpinarea

unei eventuale rebeliuni. Nici legionarii nu au lăsat lucrurile să decurgă de la sine. După
ce. la 16 ianuarie 1941. toti şefii de cuiburi din ţară au fost convocaţi în Capitală pentru
a li se atrage atenţia că între general şi Legiune „ruptura a devenit inevitabilă” o zi mai
târziu, Nicolae Pătraşcu anunţa că „armata tânără e cu noi. ne vom baricada în instituţii
şi vom trage cu armele de la ferestre” 11; o adevărată declaraţie de război.
Declanşarea rebeliunii legionare s-a datorat asasinării maiorului german Melmut
Doering, şeful serviciului secret al armatei din Balcani, împuşcat de un student grec,
Demetrios Sarantopoulos, în faţa hotelului Ambasador. Se pare că acesta era agent al
Intelligence Service şi îl viza pe comandantul Misiunii militare germane din România,
generalul Erik l lanscn. dar a confundat victima. Indiferent dacă a existat şi amestecul
Gărzii de Fier în atentat, acest incident a declanşat începutul luptei pentru putere în
România. Garda a încercat atragerea Misiunii militare germane în acesta „reglare de
conturi” dar mareşalul Wilhelm Keitel şi Hitler în persoană au cerut evitarea implicării
militarilor germani. Erik Hansen şi Wilhelm Fabricius au căutat să pună la dispoziţia Iui
Antonescu trupe blindate pentru protecţia sa, dar tancuri germane nu existau decât în
provincie. Antonescu a lansat o ultimă încercare dc pacificare prin apelul radiofonic
către ţară. Acesta nu a pulul fi tipărit deoarece legionarii au ocupat sediile principalelor
ziare româneşti, publicând punctul lor de vedere asupra evenimentelor.1' Şi secretarul
Partidului Naţional Ţărănist, Ioan Hudiţă, relata că, în zilele rebeliunii, ziarele nu au
apărut cu regularitate, doar cele legionare publicând informaţii trunchiate, privind
punctul de vedere Ie Legiunii.13 Având sprijinul lui Hitler, Antonescu a tranşat lupta în
favoarea sa. trupele Misiunii germane intervenind în final „pentru a pune capăt vărsării
de sânge”. Astfel, rebeliunea s-a sfârşit „graţie mijlocirii, conform ordinului venit dc la
Berlin, de către trupele germane”.1'1
Odată cu declanşarea ostilităţilor în ţară, în data de 21 ianuarie 1941,
evenimentele s-au precipitat şi în judeţele Bucovinei. în jurul orei I400, Comandantul
Cercului de Recrutare Câmpulung, lt. col. Mihai Gheorghiu a primit ordin din partea
Ministerului Apărării Naţionale să se prezinte la Prefectura judeţului pentru a lua
instituţia în primire. Iniţial, prefectul legionar Cristolor Rusu s-a conformat ordinului.
La ora 17ou o delegaţie de trei legionari, condusă de Nicu Mălinaş, comandantul
sectorului legionar Câmpulung, din dispoziţia şefului organizaţiei gardiste din judeţ,
Matei Hojbotă, a ocupat clădirea prefecturii, împiedicând trecerea acesteia în mâinile
autorităţilor militare. în acelaşi timp, grupuri de legionari au ocupat Centrala Telefonică,
Poliţia, Poşta şi gara Câmpulung, patrulând în formaţii paramilitare pe străzile

1993, p.288.
1I Ians Roggcr, Eugen Weber, op. cit. p. 438.
Armin Heinen, Legiunea ..Arhanghelul Mihail". Mişcare socială şi organizaţie politică. O
contribuţie la problemei fascismului internaţional. Bucureşti. 1999, p. 437-438.
" Ibidem, p. 440.
Sorin Alexandrescu. Paradoxul roman. Bucureşti, 1998. p. 104.
8 Uans Rogger, Eugen Weber, op. cit. p. 343.
; Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane si române, voi. 1(ediţie îngrijită de RaduDan Vlad ), Bucureşti, 1998, doc. 1, p. 42-43; un alt volum de documente referitoare la
evenimentele din ianuarie 1941 este semnat de Ottmar Trasca si Ana-Maria Stan, Rebeliunea
legionara in Arhive străine (grmane, maghiare, franceze), Bucureşti, 2002.

1(1 Dragoş Zamfirescu, Legiunea Arhanghelul Mihail. De Ici mit Ui realitate. Bucureşti, 1997, p.
324.
11 Ştefan Palaghiţă, Garda de Fier spre reînvierea României. Bucureşti, 1993, p. 147.
12 Pe marginea prăpastiei 21-23 ianuarie 1941, voi. II, Bucureşti 1942, p.230; după surse
legionare, lucrarea, care condamna Garda dc Fier, ar li fost redactată de Ovidiu Vlădescu,
secretar al guvernului Antonescu, Adrian Gabriel Lepădatu, Mişcarea legionară: între mit şi
realitate, Chişinau, 2005, p. 297.
n Ioan Hudiţă, Jurnal politic, (7 septembrie 1940 - 8 februarie 1941), ediţie de Dan Berindei,
Iaşi. 2000, p. 235.
14 Evenimentele..., voi I. doc. 40, p. 165-173.
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oraşului.15 Coordonarea dintre prefectul Cristofor Rusu, care a amânat cât mai mult
posibil predarea arhivei instituţiei pe care o conducea, şi organizaţia legionară a dat
peste cap ordinele autorităţilor militare deşi acestea fuseseră anunţate telegrafic de
eventualitatea unei lovituri.16 Singurele instituţii care au fost ocupate de militari au fost
Legiunea de Jandarmi şi Centrul de Recrutare, unde s-a organizat rezistenţa. în jurul
orei 1800 legătura telefonică cu restul ţării a fost întreruptă, în schimb, legionarii au
telefonat în judeţ solicitând sprijinul organizaţiilor din mediul rural. Până în seară, peste
200 de legionari înarmaţi, din Sadova, Pojorâta, Fundu Moldovei, Breaza, Vatra
Moldoviţei, Valea Putnei au ajuns în gara Câmpulung, invadând străzile oraşului.17
Martha Bibescu surprindea bine momentul când nota: „Rebeliune, spun unii. Revoluţie,
spun alţii”.18 înainte dc miezul nopţii, Nicu Mălinaş a anunţat Inspectoratul de Jandarmi
Suceava că „nu se lasă să fie vânduţi de francmasoni şi vor şti să moară dacă va li
• ». 19
nevoie
în aceeaşi zi, rebeliunea a fost declanşată şi la Suceava. Legionarii au ocupat
sediile Prefecturii şi Primăriei municipale înrcgistrându-se schimburi de focuri pentru
ocuparea Poliţiei, instituţia rămânând în mâinile autorităţilor. „La dala de 21 ianuarie
1941, insurecţia [!] legionară atinge şi la Succava apogeul prin îndrăzneala sa” spune un
document. Insurgenţii [!] ocupă localul Prefecturii de judeţ şi al Primăriei, încercând să
ocupe oficiul poliţienesc, care însă nu s-a putut realiza datorită rezistenţei organelor de
pază, care au dat dovadă de un deosebit spirit de sacrificiu în aceasta împrejurare”.20
Unul din liderii rebeliunii sucevene a fost Ştefan Romaşcan ( polonez de origine),
directorul abatorului Burdujeni. El a patronat un cuib legionar pc carc l-a finanţat cu
banii întreprinderii ce o avea în administrare. în înţelegere cu prefectul legionar al
judeţului, profesorul Gavrilă Ionescu, întreg personalul abatorului a fost organizat în
mai multe coloane de marş şi înarmat, luând parte la asedierea şi ocuparea instituţiilor
din Suceava.21
Un eveniment mai greu de explicat s-a petrecut la Cercul de Informaţii Suceava.
Un raport al Serviciului Secret de Informaţii relevă că Cercul a fost ocupat dc un grup
de legionari deghizaţi, agenţi ai Uniunii Sovieticc. La reuşita acestei acţiuni au
participat, atât şeful legionar al Poliţiei Suceava, col. Hoticeanu, cât şi prefectul Gavrilă
Ionescu (cu numele adevărat Kiş, de origine maghiară, după unele informaţii). Nici
executanţii operaţiunii nu erau români: legionarii Krcvinski, Cervinski şi Viskerna
Alois.22 De altfel, U.R.S.S. nu era străină de evenimentele din România. înainte şi în

zilele rebeliunii, la graniţa ţării au fost înregistrate schimburi dc focuri, treceri ilegale
ale frontierei, concentrări de trupe, răpiri de persoane de pc teritoriul ţării2’’. în zilele
rebeliunii, o seric de agenţi au fost infiltraţi în România pc la punctele de trecere de la
Bahrineşti şi Văşcăuţi pe Sirct.24 Grănicerii ruşi îi ameninţau pe cci români „să plece de
la frontieră că nu mai au ce căuta, deoarece ţara este în revoluţie”.25 Un raport
informativ al Marelui Stat Major, din 24 ianuarie 1941, vorbeşte dc mişcările de trupe
din nordul Bucovinei. încă din 12 ianuarie, au fost concentrate la Cernăuţi 5-6.000 de
blindate, un parc de 50-60 de avioane, s-au depozitat muniţii şi echipamente militare.
Şoselele din nordul Bucovinei au fost deszăpezite iar pe 21 ianuarie trupele sovictice sau deplasat de la Cernăuţi la Storojineţ.26 în zilele rebeliunii, trupele sovictice s-au
deplasat până în comuna Codrul Cosminului, foarte aproape de graniţa cu România.27
Generalul Franz Halder nota în Jurnalul său despre deplasarea a patru divizii ruseşti în
apropierea frontierei, lângă Cernăuţi.28 Serviciul Special de Informaţii deţinea ştiri
despre trupele sovietice din partea ocupată a Bucovinei care intenţionau să treacă
frontiera pentru a transforma rebeliunea legionară într-o mişcare comunistă.2' Că
Sovietele au fost implicate în rebeliunea din România stă mărturie şi un alt document al
S.S.I. în care se spunea că: „înşişi militarii sovietici răspândeau ştirea că U.R.S.S. va
ocupa România, motiv pentru carc ţinea atâtea trupe în Bucovina”.30 Mai mult, în timpul
rebeliunii s-a folosit armament rusesc şi legionarii erau pregătiţi pentru lupte de stradă
după manuale sovietice.’1 Acest sprijin a fost acordat din sumele de bani capturate de
U.R.S.S. în iunie 1940, din Basarabia şi partea de nord a Bucovinei (Nichifor Crainic
vorbeşte de 2 mld. de lei), bani care nu au putut fi reconvertiţi în Germania sau Italia. ’“
Documentele Partidului Comunist din România se contrazic în ceea cc priveşte
participarea comuniştilor la evenimentele din 2 1-23 ianuarie. Dacă într-un document din
27 ianuarie conducătorii P.C.d.R. neagă participarea lor la rebeliune33, alte surse
comuniste vorbesc de numărul mare de lucrători, „aderenţi de stânga”, membri ai
Corpului Muncitoresc Legionar, participanţi la evenimente.34 Implicarea Uniunii
Sovietice în evenimentele din ianuarie 1941 trebuie văzută în context strategic mai larg.

15 Arhivele Naţionale Suceava, Fond Prefectura judeţului Câmpulung, 63/1941, f. 10 (în
continuare A.N.S.); încă din data de 20 legionari câmpulungeni au organizat o mare
demonstraţie publică, în onoarea ofiţerului german ucis în Bucureşti, Pe marginea
prăpasliei..., p. 338.
16 Ibidem, f. 24.
1' Ibidem. f. 11.
18 Martha Bibescu, Jurnal politic (ianuarie 1939-ianuarie 1941), ediţie de Cristian Popişleanu şi
Nicolae Minei, Bucureşti, 1979, p. 235.
A.N.S. Fond Prefectura judeţului Câmpulung, 63/1941, f. 12.
Apud Aurel Simion, Regimul politic din România in perioada septembrie 1940-ianuarie
1941, Cluj Napoca, 1976, p. 254.
2‘ A.N.S. Fond Prefectura judeţului Suceava, 77/1941, f. 90-91.
Cristian I rocotă. Revelaţiile unor noi documente despre mişcarea legionară, în „Magazin
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istoric”, 1/1994, p. 45.
Mai multe detalii vezi Ia Mihai Aurelian Căruntu. Bucovina în al doilea război mondial. Iaşi,
2004, p. 304-308.
2,1 A.N.S. Fond Prefectura judeţului Rădăuţi. 146/1941, f. 31.
25 Ibidem, f .14.
26 Stan Stângaciu, Octavian Burcin, Ovidiu Miron, Adrian Bălan, Ordinea internă şi apărarea
României in anii 1939-1941. Contribuţia Jandarmeriei la apărarea instituţiilor de stat.
Bucureşti, 1999, doc. 41, p. 360-361.
27 Mihai Aurelian Căruntu, op. cit. p. 306.
"s Ibidem, p. 305.
2) Ibidem.
,(J Cristian Troncolă, op. cit. în loc. cit. p.46, vezi si Ştefan Palaghiţă, op.cit. p. 154.
Alex Mihai Sloenescu, Istoria loviturilor de stat din România, voi. III, Cele trei dictaturi.
Bucureşti, 2002, p. 382; vezi şi Pe margineaprăpastiei..., p. 216.
32 Ibidem, p. 412.
Partidul Comunist din România în anii celui de-al doilea război mondial 1939-1944, ediţie
coordonată de Alina Tudor Pavelescu. Bucureşti, 2003, doc. 34, p. 172.
11 Ibidem, doc. 35, p. 172.
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în pregătirea unui potenţial conflict cu Germania, după eşecul negocierilor din
noiembrie 1940 dintre ccle două puteri. De altfel, germanii aveau informaţii despre
mişcările trupelor sovietice. încă de la 1 ianuarie 1941, garnituri militare germane „tren
după tren, de multe ori chiar la jumătate de oră unul după altul”, intrau în România prin
punctul de frontieră cu Ungaria de la Floreni/5
In restul teritoriului. în prima zi a rebeliunii a domnit liniştea. Prefectura
judeţului Rădăuţi şi Poliţia oraşului au fost preluate de către organele statu lu i/6 Aceeaşi
situaţie a fost înregistrată şi pe teritoriul judeţului Baia.3'
La 22-23 ianuarie rebeliunea legionarilor câmpulungeni a atins apogeul,
autorităţile slab reprezentate în oraş fiind pe poziţii defensive. Oraşul a fost terorizat de
grupuri de rebeli înarmaţi cu automate sau pistoale dar şi cu furci şi topoare. Intre
procedeele întrebuinţate dc legionari împotriva autorităţilor şi armatei s-au numărat:
baricadarea în clădiri publice sau particulare, instalarea unor echipe izolate în clădirile
învecinate instituţiilor ocupate de unde deschideau focul asupra armatei, înconjurarea
trupelor militare şi imobilizarea lor, capturarea surselor de hrană, terorizarea militarilor
• • • •
•
.
• •
,
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*
.
şi a populaţiei civile, ameninţarea continuă a instituţiilor publice.
încurajaţi de
mesajele radiofonice ale postului din Bod (Braşov) şi ulterior Bucureşti, legionarii au
ridicat armamentul din depozitul închisorii Câmpulung, au făcut percheziţii, au
vandalizat magazine, au oprit trenurile din gara oraşului, operând arestări. '9 întreaga zi
de 22 ianuarie postul de radio Bod a anunţat că generalul Dragalina a trecut cu un corp
de armată dc partea Gărzii de Fier.'10 S-au lansat zvonuri privind trccerea armatei de
partea Legiunii, la Brăila, Galaţi, Tecuci, Craiova, menite să ducă în eroare autorităţile
şi populaţia.'" Comportarea pasivă a unităţilor militare se explică prin faptul că unii
militari, în special cei tineri au îmbrăţişat cauza legionară. Cu ajutorul unei telegrame
false din partea lui floria Sima, au încercat să negocieze predarea militarilor de la
Legiunea dc Jandarmi cu tot armamentul din dotare. „Prezentaţi imediat toate armele de
la Legiune, [dc Jandarmi] sediului Legionar”'13, se spunea în telegramă. Alte manifeste
cereau armatei să nu tragă în legionari. „Opriţi masacrul! Râd duşmanii! Jubilează
jidanii! Ne desconsideră prietenii! Pentru jertfa Căpitanului şi a miilor de martiri este
păcat ca soldaţii români să verse sânge de legionar”'1'1 sau „Dacă e vorba de tras cu
15 Mihai Aurelian Căruntu. op. cil. p.304; despre raporturile politice germano-sovietice şi
influenţa acestora în evenimentele din ianuarie 1941 vezi Andreas Hillgruber, Hitler, Regele
Caro! .şi Mareşalul Antonescu. Relaţiile gerinano-române (1938-1944), Bucureşti, 1994, pp.
157-158.
A.N.S. Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, 146/1941, f. 13.
’7Deşi judeţul Baia nu face parte Bucovina istorică, am dat o serie de date despre desfăşurarea
rebeliunii la Fălticeni deoarece arhivele fostului judeţ se află la Suceava, Idem, Fond
Prefectura judeţului Baia, voi IV, 2/1941, f. 165.
38 Evenimentele..., voi II, doc. 24. p. 88-89; situaţii similare au fost înregistrate şi în alte locuri
din ţară, Ottmar Traşcă, Ioan-Maria Stan, op. cit. doc. 51, p. 276.
’9 A.N.S. Fond Prefectura judeţului Câmpulung, 63/1941, f. 12.
10 Idem, Fond Colecţia Documente. Pachetul XXXI. 72/1941, f. 1.
11 Ioan Hudiţa, op. cit. p. 230.
42 Evenimentele..., voi I, doc. 19, p. 71.
11 A.N.S. Fond Prefectura judeţului Câmpulung, 63/1941, f. 32.
MEvenimetele... voi. II. doc. 28, p. 92-93.
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arma, să nu facem ţintă unii în alţii, avem, ştiţi bine în cine trage. Din neînţelegerea de
acum, tot jidanii şi francmasonii profită”.45
în seara zilei de 22. oraşul a fost asediat de unităţi militare venite dc la Gura
Humorului şi Vatra Dornei. La bariera de est a oraşului, ajutorul comandantului
legionar, Sebastian Erhan. şi alţi 600 de rebeli au baricadat cu trunchiuri dc copaci
intrarea în Câmpulung. între rebeli şi trupele militare conduse de lt. col. Mihai Hănuş sau înregistrat schimburi de focuri. O situaţie similară s-a înregistrai şi la vest de oraş, pc
teritoriul comunei Pojorâta, unde lt. col. Mirişte, comandantul Batalionului 20 Vânători
de Munte a fost împiedicat să sc apropie dc oraş.46 Trupelor de vânători de munte li s-a
opus rezistenţă şi la Iacobcni. unde au întâlnit un baraj similar şi cei 20 de militari carc
trebuiau să elibereze drumul au fost dezarmaţi.47 Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi la
Vama; acolo legionarii au dezarmat cele 6 cadre ale Poliţiei din localitate şi au pus
stăpânire pe oraş, blocând intrările în. şi dinspre Vama.48 Rebeliunea din Vama a fost
susţinută dc coloane de legionari veniţi de la Moldoviţa şi Vatra Moldoviţei. Aceştia au
dezarmat jandarmii şi au organizat echipe care au sprijinit mişcările din Vama şi
Câmpulung.49 La Moldoviţa, gardiştii au invadat Postul dc Jandarmi folosindu-se de o
stratagemă, „anunţând că ruşii au trecut frontiera şi pentru a se apăra au nevoie dc
arme” / 0 La incidente au participat alături de organizaţiile legionare din oraş şi judeţ, şi
ţărani din teritoriul rural, funcţionari publici şi chiar elevii de la liceul din Câmpulung,
înarmaţi la Sediul leg io n ar/1 Printr-un ordin operativ, Ministerul Apărării Naţionale şi-a
luat măsuri dc contracarare a tacticii legionare. Astfel, trupele se aliniau în cordoane, la
500 m de rebeli; cine se apropia la o distanţă mai mică era împuşcat. Carele dc luptă
erau aşezate în faţa militarilor, fiecare comandant asigurându-se ca pierderile să fie cât
mai mici.52
La Vatra Dornei a fost linişte până în seara de 22 ianuarie, autorităţile militare
preluând sediile Prefecturii, Poliţiei. Primăriei şi Telefoanelor punându-le sub pază
severă. în jurul orei 2200. un grup de cca. 50 de legionari conduşi dc şeful sectorului
local. Nicolac Popa, şi de adjunctul acestuia, Ilie Costea, au atacat sediile amintite,
dezarmând santinelele şi jefuind arsenalul Poliţiei. La intervenţia armatei, legionarii au
deschis focul; în incidente Ilie Costea şi-a pierdut viaţa, iar Nicolae Popa a fost grav
rănit. Din partea Batalionului de Vânători de Munte au căzut răniţi un ofiţer şi un soldat.
Deşi s-au predat autorităţilor, legionarii au organizat o contraofensivă în 23 ianuarie
ridicând de la domiciliu peste 100 dc evrei pentru a-i învinui de complot împotriva
statului.53 Era însă prea târziu.
Nu acccaşi situaţie a fost consemnată şi la Gura Humorului. Datorită unităţii
militare staţionată aici şi a numeroasei comunităţi evreieşti din localitatc, încercarea dc
15 Ibidem, doc. 29, p. 93.
46 A.N.S. Fond Prefectura judeţului Câmpulung, 63/1941, f 12-13
47 Ibidem, f. 30.
18 Ibidem, f. 14.
w Ibidem, f. 28.
50 Ibidem.
11 Ibidem, f. 12.
5~Evenimentele..., voi I, doc. 13, p. 59.
5-' A.N.S. Fond Prefectura judeţului Câmpulung, 63/1941. f. 13-14.
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rezistenţă organizată de şeful local, Dragoş Niculcea, nu a avut succes. El s-a refugiat la
Mănăstirea Humorului, unde a amenajat o întăritură în afara satului, refuzând să se
predea.54
Şi la Suceava rebeliunea a continuat violent, soldându-se cu doi morţi şi patru
răniţi.^ Participarea elevilor minori la rebeliune este reliefată dc o descriere a
evenimentelor din Suceava, făcută de un martor ocular, copil la vremea aceea. ,.A venit
şi „Ziua cea mare”. Prima oră era de matematică, cu profesorul Constantin Piţu. După
cca. 15 minute de la începerea lccţici au intrat în clasă elevii (din clasa a V lll-a ) Liviu
Butnaru şi A. Nahorneac, s-au urcat pe podium şi au ameninţat cu pistoalele: „Toata
lumea se îmbracă şi sc încolonează în faţa şcolii”. Colegul Ion G. luga s-a ridicat
imediat căci era şef de cuib al clasei şi era bine instruit, dar ceilalţi au rămas
înmărmuriţi. Imediat a intervenit profesorul Piţu: „Na. ce aşteptaţi, fanfara? Ieşiţi, dacă
vă cheamă patria! Puturoşi sunteţi şi la carte, puturoşi şi la luptă!”
Eu, fratele şi colegul fratelui, Liviu Macovei, care-şi lăsa hainele şi mâncarea la
noi în locuinţă, ne-am pornit să intrăm în clasă dar am fost opriţi de elevul Mircea
Posteucă şi Ilie Gurneac: „înapoi!” Macovei le-a explicat că mergem să ne îmbrăcăm...
„într-o secundă să fiţi în coloană!” a bâlbâit M. Posteucă.
Elevii Liviu Butnariu şi Aurel Spodariu au intrat în sala profesorilor şi s-au
adresat directorului: „Sunteţi invitaţi să luaţi loc în fruntea coloanei”. Corpul didactic
era înghesuit lângă o fereastră şi a muţit. Directorul Ştefan Pavelescu a întrebat: „De
când conduceţi voi şcoala? Nu vă daţi seama că ceea ce faceţi e un dezastru? Nu vedeţi
ca sunteţi pe malul prăpastiei?” Elevii au ameninţat: „Acum nu avem timp. Stăm noi de
vorbă mâine!” Şi au ieşit trântind uşa.
Noi (trei) ne-am îmbrăcat şi tata ne-a încuiat în boxa dc la demisol. Ne-a adus
trei paturi şi am stat acolo până la miezul nopţii, când nu se mai auzeau împuşcături.
Funcţionarii de la Primărie, Prefectură, Tribunal şi alte instituţii, carc erau legionari, în
dimineaţa acelei zile şi-au căutat ccva treabă pe la birourile de la parter şi când au auzit
alarma au deschis ferestrele pentru a uşura pătrunderea rebelilor. Au fost multe victime
din rândul elevilor căci erau copii începând din clasa a I-a, carc au început să plângă.
Era o iarnă grea şi zăpada era aşa de abundentă încât se circula cu schiurile/6 în oraşul
Solea evenimentele nu au degenerat, legionarii stăpânind oraşul însă tară să facă
victime.57 O altă menţiune asupra evenimentelor dc la Suceava o face Dumitru Oniga,
elev în clasa a 11I-a a Liceului „Ştefan cel Mare” la momentul rebeliunii: „în timpul
rebeliunii, elevii din liceu s-au încolonat şi au asediat primăria şi prefectura. Au loc
altercaţii între militari şi legionari. Armata face uz de arme dar nu se trage în mulţime.
Se ajunge la o înţelegere ca să se aştepte rezultatul dc la Bucureşti”. Dumitru Oniga a

fost rănit într-o altercaţie şi îşi aminteşte ca la spital „mai erau doi elevi (unul din
Mănăstirea Humorului, rănit, şi altul mort”.'
După două zile relativ liniştite, rebeliunea izbucneşte violent şi în judeţul
Rădăuţi. în zorii zilei de 23 ianuarie, în ju r de 2.000 de legionari s-au apropiat dc oraşul
de reşedinţă dinspre Dorneşti, respectiv Marginea. Gărzile militare de la barierele
oraşului au somat grupurile de legionari să se retragă, însă tară succes. în urma
schimburilor de focuri carc au urmat, legionarii s-au împrăştiat, dar, ulterior, au
reapărut, în grupuri izolate în centrul oraşului.
Organizaţi în coloane, în ju r de 2-3.000 de oameni au atacat sediile principalelor
instituţii din oraş, fiind vizate din nou: Prefectura, Poşta, Oficiul Telefoanelor, într-o
dispută extrem de intensă. Alţii au devastat magazinele şi locuinţele evreilor, omorând
şi maltratând populaţia accstei etnii. în urma unor brutale schimburi de focuri, legionarii
s-au dispersat câteva momente pentru a reveni şi mai decişi în centrul oraşului. în jurul
orei 11 conducătorii rebelilor au aflat de situaţia din ţară şi s-au retras în coloane spre
sediul legionar unde au depus armele.
Scurtă, dar extrem de violentă, rebeliunea din oraşul Rădăuţi a lăsat în urmă şase
morţi şi patru răniţi din partea legionarilor dar şi trei evrei morţi, 12 grav răniţi şi alţi 23
răniţi u ş o r/1* în timpul luptelor au fost vandalizate magazinele lui Moses Lowenkopf şi
Moses Kornbluth de unde s-au sustras mărfuri în valoare de 272.000 lei şi în greutate de
330 kg!60 între jafurile înregistrate se numără şi devastarea hotelului lui Rudisch
Solomon, furându-se din societăţile comerciale evreieşti produse şi articole de
încălţăminte, îmbrăcăminte, marochinărie, unelte agricole etc.61 Aceste actc nu pot
justifica adevăratul scop pentru care au fost pornite evenimentele din 21-23 ianuarie
1941 şi ne duc la o cu totul altă concluzie. Ca şi la Câmpulung sau la Suceava, şi la
Rădăuţi elevii Liceului Hurmuzachi au participat la rebeliune, dintre ei Virgil Popovici
şi Artur Ciornei fiind arestaţi.62
Şi în oraşul Şiret, legionarii au ocupat în dimineaţa zilei de 23 ianuarie sediul
Poliţiei dezarmând gardienii publici dar aici lucrurile nu au degenerat.63 în Plasa Ştefan
Vodă (Suceviţa) au fost distruse case evreieşti şi locatarii acestora au fost alungaţi din
comună. Din casele devastate a fost ridicat inventarul viu sau mort. Moşia Margoschcs
din Măneuţi a fost ocupată, iar recolta rechiziţionată. Primarul din Dorneşti a confiscat
aparatele de radio de la evreii din comună şi sinagoga a fost închisă.61 La Voivodeasa,
notarul comunei a instigat populaţia să iasă la rebeliune/0 La Falcău au fost dezarmaţi
gardienii dc la Fabrica dc cherestea.66 Eugen Zaro de la secţia Brădct a Hergheliei

54 Ibidem, f. 16.
55 Aurel Simion, op. cit. p. 254.
M'Nicolae Monteoru, Suceava. Pagini de monografie, Suceava, 1997, p. 155-156; nici nu e de
mirare că astfel de evenimente au avut loc atât timp cât ministrul legionar al Educaţiei,
profesorul bucovinean Traian Brăileanu a declarat că « profesorii trebuiesc reeducaţi de
proprii lor elevi », George Magherescu, Antonescu, mareşalul României şi râsboaiele de
reîntregire, volum coordonat dc losif Constantin Drăgan, ediţia a II-a, Bucureşti, 1991, p.
244.
5' Pe marginea prăpastiei..., p. 231.
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58 Dr. Ioan Ieţcu, Postfaţă, la Dumitru Oniga. Iubiri, sonete, Suceava, 2004, p. 150.
59 A.N.S. Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, 146/1941, f. 13.
M Ibidem, f. 51.
61 Ibidem, f. 14.
62 Ibidem, f. 28.
Ibidem, f. 41.
64 Din unele surse se pare totuşi ca la Suceviţa nu ar 11 existat evrei; este posibil ca din exces de
zel unii dintre şefii de posturi jandarmereşli să fi exagerat amploarea evenimentelor, Ibidem,
f. 103.
65 Ibidem, f. 225.
66 Ibidem, f. 146.
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Rădăuţi a luat parte, alături de angajaţii săi la evenimente.67 Au existat şi cazuri când
autorităţile s-au opus cu succes legionarilor astfel încât în localităţile respective a fost
linişte. Un exemplu, primarul comunei Volovăţ. Gavril Băleanu a refuzat să execute
ordinele legionare şi nu a dezarmat Postul de Jandarmi din localitate.68
Şi în judeţul Baia au fost două zile de linişte, manevrele legionare rezumându-se
la şedinţe de noapte în sediul legionar din Fălticeni şi cuiburile din teritoriu. Aceste
adunări au dat rezultat în dimineaţa zilei de 23 ianuarie, când în înţelegere eu prefectul
şi subprefectul judeţului, comandantul legionar Bârleanu a pus mâna pe sediul
Prefecturii. Astfel de acţiuni s-au înregistrat şi la Poliţie, la Societatea de Telefoane şi la
Oficiul Poştal. în jurul orei 1400, în urma negocierilor cu autorităţile militare, dar mai
ales în directă legătură cu evenimentele din ţară, legionarii au depus în linişte armele şi
s-au predai. Nu s-au consemnat victime sau pagube materiale.69
Deşi în judeţele Bucovinei rebeliunea legionară a atins paroxismul în 23
ianuarie, aceste evenimente nu puteau ieşi din cadrul celor petrecute în ţară. încă de la
50(l dimineaţa, Iloria Sima capitulase printr-un „Ordin către toţi legionarii”. „Pentru
împiedicarea vărsării de sânge, pe care nu noi am vrut-o şi care n-a servit decât
duşmanilor comuni ai României şi Axei. cunoscând că politica Germaniei şi Italiei cere
condiţiuni speciale pe care Mişcarea Legionară Ie recunoaşte, şi având în vedere că între
conducerea statului şi Mişcarea Legionară au începui tratative pentru limpezirea
situaţiei, ca să uşuram mersul acestor tratative: ordon, ca să se înceteze imediat orice
luptă. Legionarii vor părăsi dc îndată instituţiile publice ocupate şi vor reintra în viaţa
normală. Cer ca acesl ordin să se execute fără şovăire şi cu cea mai mare stricteţe. Vreau
ca în cel mai scurt timp ţara să-şi reia aspectul normal” .70 în acelaşi timp. un ordin al
Ministerului de Interne cerea Prefecturilor de Poliţie: „în judeţele unde Mişcarea
Legionară este puternică, veţi lua măsuri severe, însă lucrând cu mult tact. Nu veţi trage
decât în ultima instanţă, când toate mijloacele împăciuitoare vor fi epuizate”.71 Ordinul
era completat cu un altul carc cerea autorităţilor să ocupe „cu gărzi puternice toate
oficiile poştale, telegrafice şi gările”; în caz de rezistenţă se putea trage în opozanţi.72
în ziua de 23 ianuarie, în jurul amiezii, echipele legionare din judeţele Bucovinei
au început să predea armele. La ora 12°°, în Câmpulung, şeful legionar Matei Hojbotă a
început negocierile asigurându-se că nu vor urma represalii. Prin comunicatul său sc
solicita: ,,a.) nu se va proceda la nici o arestare a legionarilor pentru faptele săvârşite; b.)
în cursul nopţii de 23-24 ianuarie nu se va face nici o percheziţie domiciliară şi nici o
dezarmare a legionarilor, aceasta făcându-se dc către organele legionare; c.) până în
dimineaţa dc 24, telefonul prefecturii şi centralele telefonice vor rămâne în mâinile
legionarilor pentru a se da dispoziţii necesare cuiburilor din teritoriul rural”.73 în urma
acestui comunicat s-a format o delegaţie de 20 de ofiţeri condusă de lt. col. Gheorghiu
07 Ibidem. f. 223.
6S Ibidem. f. 248.
Idem, Fond Prefectura judeţului Baia, voi. IV 2/1941, f. 165-171.
Aurel Simion. op. cit. p.268; documentul a fost redactat de Ministrul Educaţiei, bucovineanul
Vasile Iaşinschi, Ottmar Traşcă, lana-Maria Stan, op. cit. p. 62.
1A.N.S. Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, 146/1941, f. 2.
” Ibidem, f. 5.
7’ Idem. Fond Prefectura judeţului Câmpulung. 63/1941, f. 8.
200

Rebeliunea legionară în Bucovina

care a preluat instituţiile deţinute de legionari. Acest transfer s-a făcut prin intermediul
armatei germane. în jurul orei 22°°, căpitanul german I leeze, predând lt. col. Ilănuş,
sediul prefecturii judeţene.74 Liderul local al Mişcării Legionare, primar al oraşului
Câmpulung, Saghin Lazăr, a lansat un mesaj autorităţilor, prin care înfiera actele
petrecute în timpul rebeliunii.0 în ciuda acestor înţelegeri, autorităţile române conduse
de generalul Ion Antonescu au operat zeci de arestări pe cuprinsul ţării, dc aceste acţiuni
nescăpând nici legionarii bucovineni. De altfel. Ion Antonescu a anunţat încă din 24
ianuarie că celor ce nu se vor preda, găsiţi vinovaţi de participare la rebeliune, li se va
aplica „pedeapsa legionara”76(aceasta era sinuciderea). Au fost arestaţi 5.283 de
legionari în provincie, mulţi dintre aceştia fiind eliberaţi ulterior. Pedepsele anunţate de
Antonescu au fost drastice; condamnări între 10-15 ani, şi chiar condamnare pe viaţă, în
condiţii de detenţie grea. Preotul legionar Ştefan Palaghiţa se plângea că „sub Carol,
legionarii erau condamnaţi între 3 luni şi 2 ani. Sub Antonescu însă, 10 ani dc muncă
silnică era o pedeapsă mică” .7' In realitate numai capii legionari au primit condamnări
mari.
Participanţii la rebeliune, din judeţele Bucovinei au fost arestaţi şi deferiţi la
Tribunalul Militar al Corpului 4 Armata din Iaşi. Printre sentinţele date gardiştilor
suceveni amintim: avocatul Antonovici Ştefan, condamnat la 2 ani închisoare
corecţională şi un an interdicţie corecţională pentru „rebeliune contra autorităţii” ;
Dormer Allred, condamnat la 3 ani închisoare pentru „crimă şi injurii” aduse
conducătorului statului79; Zvirid Nicolae. 2 ani închisoare corecţională şi unul de
interdicţie corecţională pentru „rebeliune contra autorităţii”.80 Şi un elev, Curiş Virgil, a
fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională! „pentru rebeliune contra autorităţii”
8 1 '
•
plus 6 luni închisoare corecţională pentru „port ilegal de armă”. A lost arestat şi
prefectul judeţului, Octavian Rusu, considerat între şefii rebeliunii.82 în judeţul Rădăuţi
au fost arestaţi şi înaintaţi aceluiaşi tribunal 28 de legionari între care preotul Dionisie
Preda, profesorul Traian Mihalaş, învăţătorul I. Balajan, comercianţii Filip Jurovschi şi
Constantin Cazacu. muncitorii Ilie Ţurcanu şi Procopie Negru, agricultorii Aurel
1 Ibidem, f. 7: mai multe surse germane vorbesc de înţelegerea la care au căzut legionarii cu
trupele Welirmachtului, privind predarea rebelilor, vezi documentele 44. 61 şi 89 de la Ottmar
Traşcă. Ana-Maria Stan, op. cit.
75 „Mişcarea Legionară din oraşul şi judeţul Câmpulung, prin rezistenţa ei, nu a înţeles nici o
clipă să comită acte de răzvrătire împotriva ordinei în stal. ci a fost ferm convinsă că serveşte
neamul şi îl apără pe conducătorul statului. Rezistenţa se datoreşte informaţiilor greşite
difuzate de răuvoitori. înfierând cu energie actele de răzvrătire, declarăm că suntem alături de
Dvs. cu întreg devotamentul şi puterea noastră de muncă pentru apărarea şi întărirea neamului
şi ţării noastre în spirit adevărat legionar. Pe margineaprăpastiei..., p. 274.
76 Idem. Fond Colecţia Documente, Pachetul XXXI, 77/1941, f. 1; vezi şi Ottmar Traşcă, AnaMaria Slan, op. cil. p. 63.
77 Ştefan Palaghiţă, op. cil. p. 162.
7!i A.N.S. Fond Primăria oraşului Suceava. 3/1940, f. 44.
Ibidem, f. 46.
80 Ibidem, f. 50.
81 Ibidem. f. 48.
s" Stenogramele şedinţelor Preşedenţiei Consiliului de Miniştrii. Guvernarea Ion Antonescu.
voi. I, ediţie coordonată de Marcel Dumilru-Ciucă, Bucureşti, 1997, p. 107.
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Voronin şi I. Ungureanu ctc. pentru infracţiuni asemănătoare.8’ La Câmpulung au fost
deferiţi justiţiei militare Dumitru I lojbotă, Nicu Mălinaş, Ioan Bucur sau dr.
Solomonescu .84 Printre acuzaţii de rebeliune de la Fălticeni s-au numărat preotul
Todicescu, zis „popa mitraliera”, legionarii Anisescu şi Niculiţă, ca şi Elvira Bârleanu,
şefa secţiei feminine a Mişcării din judeţul Baia .85 E cunoscută participarea clerului la
rebeliune, unii preoţi atacând, în gazetele bisericii, mitropoliţii; un astfel de caz a fost
înregistrat la Suceava .86 Din Mitropolia Bucovinei au fost implicaţi în rebeliune trei
preoţi, foarte puţini faţă de alte Mitropolii ( 39 la Mitropolia Ugro Vlahiei, 23 la
Mitropolia Moldovei).87 Mitropolitul Bucovinei, tolerând situaţia din eparhia sa, şi-a
prezentat demisia după 23 ianuarie .88 intre capii rebeliunii, originari din Bucovina, au
fost judecaţi (mulţi în lipsă) şi condamnaţi: Vasile Iaşinschi, fost Ministru al Muncii, la
12 ani închisoare corecţională, 2 ani interdicţie civilă şi 12.000 lei amendă penală89;
Radu Mironovici, la 10 ani temniţă grea şi 2 ani închisoare corecţională. Profesorul
Traian Brăileanu. Ministrul Educaţiei, a fost achitat.90 Atât în ţară cât şi în Bucovina,
marea masă de manevră participantă la rebeliune a fost crunt dezamăgită dc rezultatul
final al conflictului. 1rădată, în principal de Mişcarea Legionară, dar şi de propriile
iluzii, aceasta categorie de „păcăliţi” a protestat ulterior, când au aliat că Parcherul
Militar a achitat o marc parte din conducătorii „care purtau vina rebeliunii”. Aceştia,
mulţi ţărani, susţineau că „rebelii i-au băgat în bătaia gloanţelor în prima linie” şi că pe
viitor „sunt hotărâţi să facă un singur fel de politică - agricultura ” .91 Printre victimele
rebeliunii se disting şi categoriile sociale care au luat parte Ia luptele din 21-23 ianuarie
1941. Sângeroasele evenimente din acele zile s-au soldat cu 236 morţi si 254 răniţi, în
întreaga ţară. între aceştia - 54 de muncitori, 80 dc funcţionari inferiori, 5 1 şoferi, 31
comercianţi, 19 intelectuali, 10 studenţi şi 6 elevi .92 Participarea Bucovinei la acest
eveniment poate 11 înţeleasă numai prin racordarea ei la evenimentele din întreaga ţară,
în a cărei tipare s-a încadrat. Mişcarea Legionară a avut în această zonă aderenţă şi
„înţelegere, datorată traiului greu”, (încercau să explice autorităţile)93, dar şi datorită
tensiunilor interetnice. Mulţi au pus cu mare uşurinţă vina situaţiei lor economice
precare pe seama evreilor. Cu toate acestea, judeţele Bucovinei nu s-au aflat printre
principalele centre ale rebeliunii legionare din 1941. Respectând proporţiile, în
Bucovina se reflectă lldel acestc procente. Cu toate acestea, judeţele Bucovinei nu au
A.N.S. Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, 146/1941, f. 51-52.
84 Stenogramele..., p. 107.
85 A.N.S. Fond Prefectura judeţului Baia, voi. IV 2/1941, f. 49.
S6 Stenogramele..., p. 101.
87 Ibidem, f. 590.
88 Ibidem. f. 311.

Considerat de istoricul Jean Ancei „poale personalitatea cea mai antisemită dintre miniştrii
legionari , Vasile Iaşinschi a dai, pe 22 ianuarie, ordinul de incendiere a locuinţelor evreieşli,
Jean Ancei, Contribuia ta istoria României. Problema evreiască. Voi. I. Partea întâi. 19331944. Bucureşti. 2001, p. 4 19.
90 Dragoş Zamfirescu, op. cit. p. 338.
;l A.N.S. Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, 146/1941, f. 12.
92 Dragoş Zamfirescu, op. cit., p. 336-338; vezi şi Mihai Fătu, Ian Spălăţelu, Garda de Fier.
Organizaţie teroristă de tip fascist, Bucureşti, 1980, p. 341.
n Stenogramele..., p. 107.
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fost nominalizate printre ccle cu violenţe extreme (cazul judeţelor Ilfov, Prahova.
Constanţa ) 94
începând din 23 ianuarie, Antonescu şi cercurile militare din jurul său au dat o
scrie de ordonanţe prin care anunţau încheierea rebeliunii şi arătau noile realităţi politice
din ţară. Totodată, s-au luat măsuri împotriva celor care au militat pentru cauza Mişcării
Legionare. O serie de ordine erau afişate în locurile publice pentru a împiedica o
eventuală contraofensivă legionară. „Ordinea publică a lost complet restabilită, iar toţi
cetăţenii sunt somaţi de a respecta stricta legalitate şi dc a avea toată încrederea în dl.
General Antonescu” se spunea într-o astfel de ordonanţă. Pentru apărarea liniştii
publice, în text se dispunea interzicerea mişcărilor de stradă, a aglomerărilor, adunărilor
de stradă ca şi a întrunirilor în case particulare. Se prevedeau pedepse severe pentru cei
ce nu respectau dispoziţiile ordonanţei .95 La începutul lunii februarie s-a lansat în
întreaga ţară zvonul că ar putea avea loc o nouă rebeliune pentru care legionarii au
început să sc organizeze. în încercarea de a despărţi elementele legionare, aliate din nou
în ilegalitate, dc masa dc manevră de care s-a folosit în evenimentele din ianuarie,
autorităţile antonescienc au luat o serie de măsuri pentru a atrage de partea lor aceste
mase. S-a hotărât ca familiile nevoiaşe, cu membri concentraţi, să primească lunar câte
400 de lei pentru soţie şi câte 100 de lei pentru fiecare copil minor. Ministrul de Interne,
gen. Dumitru Popcscu a înfiinţat Comitete dc întrajutorare ce colectau haine, bani şi
alimente pentru săraci. S-a promis chiar cumpărarea a 700.000 dc kg. bumbac din Italia
pentru a-1 împărţi populaţiei. Din Germania s-au adus tractoare care să-i ajute pe ţărani
la muncile agricole .96 Erau măsurile prin care autorităţile înţelegeau să-şi atragă
populaţia în preîntâmpinarea unor noi violenţe.
Evenimentele din 21-23 ianuarie nu au dus la dispariţia Mişcării Legionare dar
după aceasta dată ea nu a mai reprezentat un factor de prim plan în viaţa politică
românească. Rebeliunea a scos în evidenţă incapacitatea legionarilor de a juca un rol
decisiv în conducerea ţării. Violenţa rebeliunii a discreditat Mişcarea, aceasta intrând
într-un con de umbră. Rebeliunea legionară a izbucnit violent şi în regiunea Bucovinei
fără să iasă din tiparele manifestării ei din întreaga ţară. Neexistând o coordonare între
centrele legionare din judeţele Bucovinei insurecţia a debutat la Câmpulung şi Suceava
încă din data de 21. în judeţul Rădăuţi şi în alte centre locale explozia legionară a
început tardiv, fără să poată influenţa desfăşurarea ostilităţilor. în unele localităţi
rebeliunea a fost preîntâmpinată şi de măsurile luate de autorităţile militare.
Pornită ca o luptă pentru preluarea puterii depline în stat, rebeliunea a scos la
suprafaţă o serie de elemente care nu aveau conştiinţa apartenenţei la o organizaţie
politică sau această conştiinţă era pe planul doi. La evenimente au participat şi elemente
declasate care apar în faţă în astfel de împrejurări. Aşa se explică reglările de conturi
împotriva evreilor, actele de vandalism, furturile şi jafurile, ca şi ridicările forţate de la
domiciliu şi evacuările care au însoţit ostilităţile. Dintr-o statistică pe 2.663 dc legionari
arestaţi pentru participare la rebeliune reiese că 57.95% aparţineau claselor sociale

94 Ibidem. p. 108.
95 A.N.S. Fond Colecţia Documente, Pachetul XXXI. 74/1941, f. 1; vezi şi Ottmar Traşcă, AnaMaria Stan, op. cit., doc. 39, p. 256.
9(>Idem. Fond Colecţia Documente, Pachetul XXXI, 73/1941. 1. 1.
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inferioare, fiind muncitori necalificaţi şi şomeri.97 La aceştia se adaugă ţărani, studenţi
şi elevi. Marea masă a participanţilor la rebeliune a fost formată din cei care au crezut
naiv în promisiunile legionarilor. Ei nu s-au arătat dispuşi să lupte împotriva armatei şi
au dai vina pe „teroarea ce o făceau în sate şi oraşe pseudo-legionarii, în dispreţul
legilor” .98 într-o scrisoare. Ministrul Economiei Reich-ului. I Icrmann Neubacher spunea
despre participanţii la rebeliune „nu există nici o normă dc gândire şi acţiune germană
pentru această ţară, eterogenă cum este ca. datorită amestecului excesiv de sânge. Aici.
levantinul obez. corupt prin naştere, convieţuieşte cu revoluţionarul eroic de tipul
macedonean şi de locuitorul din munţii Transilvaniei, educat ca occidental, alături de
slavul oriental din satele muntene ” .99 Eşecul rebeliunii în Bucovina este explicat de
prăbuşirea Mişcării din întreaga ţară. Germania şi-a retras sprijinul acordat iniţial,
mergând pe „mâna” generalului Antonescu. Misiunea militară germană din România nu
a intervenit dc la început în evenimente, aşteptând decizia Berlinului. în seara zilei de
22 ianuarie, Ribbentrop l-a îndemnat pe Antonescu „să procedeze la fel ca Hitler în
cazul putsch-ului lui Rohm, să înlăture conducătorii ostili, dar să păstreze Garda ca
atare, iar el însuşi să se numească în fruntea acesteia”. 00 Şeful Misiunii militare
germane la Bucureşti, generalul Hansen a mediat predarea legionarilor obţinând de la
Antonescu imunitatea celor care s-au predat. Pentru evitarea vărsării de sânge generalul
Antonescu a primit medierea germană dar după liniştirea evenimentelor din ţară, stăpân
pe situaţie, a operat arestări masive din rândul participanţilor la rebeliune. Ion
Antonescu a înţeles să aresteze pe toţi conducătorii legionari chiar dacă aceştia aveau în
subordine doar câţiva oameni .10 Neînţelegând corect poziţia germană, unii legionari au
dat vina pe interesele de război ale Reich-ului pentru eşecul loviturii declanşate de ei. 102
Intervenţia misiunii germane a ascuns şi alte mobiluri. Cunoscându-se implicarea
naziştilor în evenimente şi legăturile directe dintre legionari şi N.S.D.A.P.. misiunea
militară germană a facilitat trecerea capilor Gărzii, în secrct spre Germania, pentru a-i
folosi ca monedă dc schimb în relaţiile cu Antonescu. Eliberarea ulterioară a unor
legionari vinovaţi de evenimentele din ianuarie 1941 a nemulţumit populaţia, mai ales
pc cei care au avut de suferit dc pe urma rebeliunii. „Lichidarea rebeliunii legionare a
fost un eveniment cu totul neobişnuit în zona de hegemonie a Germaniei, este de părere
istoricul Florin Constantinii!, o mişcare politică - Garda de Fier - având mari afinităţi
ideologicc cu naţional-socialiştii lui I litiera fost eliminată de la putere, membrii ei fiind
trimişi la închisoare, siliţi să se exileze sau să-şi încctcze activitatea ” . 103 Indiferent de
accst fapt si de caracterul controversat al evenimentelor din ianuarie 1941, rebeliunea
legionară rămâne un episod negativ în istoria contemporană a României. Eveniment
care a compromis Mişcarea Legionară ca alternativă viabilă la conducerea ţării.

ABSTRACT
Considered one o f the most ill-fated events in Romanian contemporary history,
the Legionary rebellion - or Antonescu’s coup d ’etat, according to some Legionary
sources - went through a short and violent episode in Southern Bukowina. which had
been left within the boundaries o f the Romanian state after the 'rapc’ o f June 1940. The
unhappy marriage between Ion Antoncscu and the Legion broke up at the beginning of
1941, also echoing in the Bukowina counties. After the rebellion broke out in Bucharest,
Bukowinian Legionaries attempted to take over the local power, too. As early as
January 21st 1941, the County o f Câmpulung was encompassed in the rebellion which
had broken out violcntly in the legionaries’ attcmpt to occupy the institutions of the
state. Since January 23rd, combat between the Legioivs units and the army also started
in Suceava. After a failed attempt, it was on January 23rd that the rebellion violcntly
broke out in the county o f Radauti. The failurc o f the Guard in Bucharest marked the
end o f the rebellion in Bukowina. The intervention o f the Romanian army and the
arbitration o f the German miiitary mission in Romania put an end to violence and peace
settled over Bukowina in the morning o f January 24Ih. Legionary rebellion in Bukowina
has not extended beyond the limit o f the pattern o f naţional events, being accompanied
by the same series o f manifestations.

97 Francesco Veiga, op. cit., p. 299.

’s A.N.S. Fond Prefectura judeţului Baia, voi. IV 2/1941, f. 172.
Evenimentele..., voi. II, doc. 37, p. 101.
100
Arnun Hemen, op. cit., p. 434.
101 Ibidem.
102 A.N.S. Fond Prefectura judeţului Suceava, 77/1941. f. 375.
"u Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, 1999, p.366; acesta
afirmaţie este contestată de floria Sima care opina că numirea baronului Manlred von
Killinger, ca reprezentant al Reich-ului la Bucureşti în locul lui Wilhelm Fabricius era
încercarea de eliminare a Gărzii de Fier, aşa cum procedase iniţial la Bratislava cu „Gărzile
Hlinka”, Horia Sima, apud Otlmar Traşca, Ana-Maria Stan, op. cit., p. 53.
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UN MANUSCRIS INEDIT: DRAGOŞ V1TENCU - „TRADIŢII ŞI
OBICEIURI STUDENŢEŞTI BUCOVINENE”
Aura BRĂDĂŢAN

Scriitorul Dragoş Vitencu s-a născut la Cernăuţi, la 15 octombrie 1908, tatăl lui
fiind Alexandru Vitencu (1878-1962), dircctor timp dc 20 de ani al Liceului Real.
vicepreşedinte al Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina. editor al
Gazetei mazililor şi răzeşilor din Bucovina, delegat al României la Congresul dc Pace
de la Versailles, autorul unor importante lucrări istorice (Istoricul Şcolii reale ortodoxe
din Cernăuţi- 1924, Vechi documente moldoveneşti - 1925, Documente moldoveneşti
din Bucovina - 1929, Contribuţii la istoricul Şcolii reale ortodoxe din Cernăuţi - 1935
ctc.) - părinte care şi-a lăsat definitiv amprenta pe sunetul sensibil de poet al fiului său,
insuflându-i pentru totdeauna dragostea faţă dc istoria neamului, un sincer patriotism şi
un ascuţit simţ al dreptăţii.
A studiat la Liceul Mitropolitul Silvestru, apoi la Facultatea de drept a
Universităţii din Cernăuţi, urmând. în paralel, şi Facultatea de litere şi filozofie şi. trei
ani. Conservatorul de artă dramatică, unde i-a avut profesori pe Pelre Sturza, Nae
Bulandra, Victor Ion Popa, iar colegi pc celcbrii actori de mai târziu Nae Sireteanu,
Grigorc Vasiliu Birlic. Jules Cazaban etc.
Scurtă vreme a fost judecător la Stăneşti (Storojineţ) şi la Şercaia (Braşov), după
care s-a înscris în baroul din Cernăuţi. A colaborat cu articole la diverse publicaţii
bucovinene, a fost redactor la Revista Bucovinei, debutând publicistic în 1935, cu schiţa
Când dai nas lui Ivan. în 1938 s-a numărat printre membrii fondatori ai S.S.B.
(Asociaţia scriitorilor bucovineni), alături de Leca Morariu, Constantin Narly, Vasile
Gherasim. Iulian Vesper. Traian Chelariu ş.a.
La 7 martie 1945 s-a căsătorit cu Oltea, profesoară de geografie (fiica preotului
Cristofor Iliuţ), care i-a rămas alături până la moarte. Evenimentele dramatice din 1940
obligă familia să se refugieze la Piatra Neamţ, părăsind oraşul natal pe carc l-a iubit atât:
Cernăuţul despre care am scris pe vremuri nu mai există. Este wuleva, pe alt tărâm, un
loc căruia lumea îi zice Cernăuţi, dar acesta nu are nimic comun cu oraşul meu, decât
zidurile şi pământul de sub ele.... mărturisea dureros Dragoş Vitencu, prin 1979, înainte
de a se stinge din viaţă. Cum altfel, când tot restul vieţii sale a suferit tragismul
îndepărtării forţate de oraşul copilăriei trăite într-o familie dc luptători pentru drepturile
românilor din Bucovina şi al tinereţii pline dc avântul spiritual al studenţimii acelor
vremuri...
Un timp familia Vitencu locuieşte în Bucureşti, scriitorul fiind mobilizat, apoi.
prin iulie 1941, revine la Cernăuţi. în 1944 reia drumul pribegiei, la Buziaş mai întâi,
apoi la Timişoara. De-abia prin 1955 se stabileşte la Piatra Neamţ, unde scriitorului i se
îngăduie să ocupe un post de jurisconsult, iar soţiei - o catedră de geografie. Activează
permanent în cadrul Cenaclului literar Petrodava şi periodic la Universitatea cultural207
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ştiinţifică din Suceava ori la Zilele culturii bucovinene din Câmpulung-Moldovenesc.
Opera literară, compusă din poezie, proză, eseuri, memorialistică, precum şi
cercetările istorice, studiile şi conferinţele sale conturează o personalitate culturală dc o
productivitate deosebită, care n-a avut însă şansa dc a-şi vedea prea multe titluri tipărite.
Până când s-a stins din viaţă, după o grea suferinţă, la 28 iulie 1984 în Bucureşti, i-au
văzut lumina tiparului puţine poezii (în Junimea literară. Floarea Soarelui. Universul
literar. Revista Bucovinei), volumul de versuri din 1943 Caiet de duminică, proza
satirică împotriva ucrainizării Bucovinei, intitulată Când dai nas lui Ivan (1935) şi
romanul Viaţa pasionată a lui Ciprian Porumbescu (1974), rămânând inedite
manuscrise precum Scrisori de la Dumnezeu - 775 de Iile tip caiet, Permanenţe
româneşti - 264 de Iile, Cronica romanţată a târgului Cernăuţi - 175 de Iile, Lada cu
mărunţişuri - 367 dc Iile etc. aliate în Fondul documentar carc-i poartă numele, din
cadrul Casei memoriale Simion Florea Marian din Suceava.
Colecţia documentară Dragoş Vitencu, extrem dc bogată, a fost donată de soţia
scriitorului, Oltea Vitencu. în 1985 şi cuprinde volume din biblioteca autorului (1329
buc.), periodice (9). manuscrise (94 nr. dc inventar), fotografii (19), corespondenţă
(173), documente culturale (27).
Manuscrisul inedit Tradiţii şi obiceiuri studenţeşti bucovinene (nr. inv. 1358),
selectat acum pentru tipar, dezvăluie un scriitor cu un real talent dc prozator, sensibil şi
nostalgic, un cronicar al efervescenţei vieţii studenţeşti de altădată, pc carc literatura
română are datoria să-l recupereze.
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împrejurări particulare creează, uneori, în arealul de locuire al unei naţiuni,
parcele cu fenomene dc trăire specifice, adese îngust limitate spaţial şi. cel puţin
aparent, lipsite de continuitate cu teritoriul cc le înconjoară. Câteodată ele dau de lucru
etnologilor şi istoricilor.
Cel mai ştiut exemplu de acest fel. pentru poporul nostru, e organizaţia „junilor"
din Şchcii Braşovului. Dar, sunt şi destule altele, mai puţin cunoscute. Vom aminti
câteva, situate geografic mai aproape de subiectul accstei prezentări.
Cine a trăit, cu puţine decenii înainte. în Cernăuţi, n-a putut să nu fie surprins de
vestimentaţia ciudată a roşeşenilor. adică a locuitorilor Roşoşei, sau Roşei, cum i se
zicea mai comprimat (şi sper că tot aşa i se spune şi astăzi) accstei suburbii fruntaşe a
oraşului. Accentuez asupra expresiei suburbie, în opoziţie cu aceea dc mahala, pentru
că, în afară de un singur cartier, acela al pripăşiţilor din Cîaliţia (am numit Caliceanca),
numai puţine periferii ale Cernăuţului purtau amprenta mahalalei. Restul sateliţilor
urbani ai celei mai nordice metropole româneşti de atunci erau sate gospodăreşti, pc
care înmulţirea populaţiei lc-a adus în atingere cu oraşul şi le-a înglobat lui.
Spre deosebire de straiele albe ale ţăranilor români din celelalte suburbii şi sate
vecine, cele ale roşoşenilor erau de un croi aparte, întunecate la culoare, ici şi acolo
înflorate cu liliachiu, roşu şi albastru, mai ales la tivituri şi la căptuşelile mantalelor. Nu
semănau nici cu hainele orăşeneşti, nici cu acclc ale şvabilor colonizaţi în Roşa. Difuzau
un pitoresc aparte coborât parcă din culisele unei scene, pc care se reprezenta o piesă de
epocă, cu târgoveţi moldoveni de altă dată. Nimeni n-a stabilit dacă aceasta, sau alta, era
sorgintea lor. însă toată lumea se mira şi admira nonşalanţa şi promptitudinea cu carc
făceau roşoşencele echilibristică, cu pas săltat, cale dc trei şi mai mulţi kilometri de la
gospodăriile lor şi până la pieţele oraşului, purtând pe cap, peste perinuţe protectoare,
umplute cu lână, coşuri grele cu produse lactate, căpşuni sau zarzavat, fără să le sprijine
cu mâna şi nu ştiu să se li dezlegat enigma de ce numai în Roşoşa şi nici în un alt loc
din cele ale fostului ducat austriac al Bucovinei, femeile nu aveau acest obicei, pe care,
după măsurata mea cunoştinţă, îl practică numai în puţine părţi din Oltenia.
Dar arcăşiile, acele minunate alcătuiri, puse la cale de studenţii de la „Dacia”, în
o seamă de sate bucovinene, date. în vremea înfloririi lor, ca modele dc culturalizare a
tineretului rural şi pe care cineva lc asemăna cu vestitele organizaţii de sokoli cehi, în
haină şi suflu valahe, cu tendinţa de a înlocui, sau măcar de a dilua tentaţia cârciumei cu
preocupări sportive şi vitejeşti, de conduită românească şi de evocare a trecutului
istoric?
Apoi, simplele deosebiri de pronunţare a unor cuvinte, care bucură pe filologi,
când le descoperă, ca acelea din puţine sate bucovinene, unde lainii pentru pâinea cca de
toate zilele, bătrânii îi spun, cu ecouri latine dincolo de amintire, farină, iar în altele
fanină?
Unele minţi comode, dublate de spirite nivelatoare, s-ar putea speria dc aceste
insule, plăsmuite de împrejurări, pentru că nu sunt capabile să priceapă frumuseţea
evadării din uniformitate a abaterii de la stass-uri. Trândăvia lor cerebrală nu poate
accepta misterele reliefului accidentat şi nici fermecătoarea neorânduială a vegetaţiei
variate şi înflorite şi dc aceea propagă omogenitatea monocoloră a stepelor, cu iarbă
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bună pentru păscut.
Particularisme, dc felul celor arătate mai sus. s-au petrecut şi se mai petrec încă,
pe tot cuprinsul pământului românesc şi desigur, şi în alte părţi ale lumii. Cine s-ar
încumeta să le facă un inventar exhaustiv, măcar limitat pe porţiuni?
Am enumerat la începutul prezentei expuneri, măcar câteva numai pentru a
sublinia afirmaţia că fenomenul complex despre care vreau să vorbesc nu e în dezacord
cu regulile dc viaţă ale unui organism naţional, ci ilustrează experimental convingerea
că unitatea unui popor e mai puternic cimentată în diversitate, decât în platitudinea sură
a uniformei.
*
De la înfiinţarea unei universităţi în capitala Bucovinei austriece şi până în
Bucovina redevenită românească, ambianţa în care au trăit aici studenţii a avut un stil al
ei, cu lotul diferit de imaginea oarecum comună, carc circulă în lumea noastră despre
viaţa studenţească.
Ca să alung unele îndoieli ce s-ar putea ivi pe parcurs în cugetele celor căror mă
adresez, socot util să anticipez un răspuns la o virtuală întrebare: oare sistemul de
organizare şi întreg mecanismul societăţilor studenţeşti bucovinene, având ca model
maniera heidelbergiană, n-a dăunat caracterului lor românesc?
Chiar dacă răspunsul meu ar putea părea paradoxal, pătrunzând în esenţa
lucrurilor, el poate li rezumat într-un singur cuvânt: dimpotrivă.
Pentru a rezista manoperelor dc austriacizare şi de deznaţionalizare în folosul
naţiunilor protejate (adică a coloniştilor aduşi de stăpânire), românismul bucovinean a
trebuit să uzeze, măcar în parte, dc toate armele şi mai ales dc acele al căror calibru nu
era inferior acelora cu care era atacat.
Să nu uităm că, pe atunci, noi, românii, nu aveam o tradiţie universitară.
Universităţile din Bucureşti şi laşi erau încă la vârsta adolescenţei, iar şcolile înalte din
Paris, din Italia, dc la Viena şi din multe alte oraşe ale apusului erau pline dc studenţi
români, fiecare aducând cu sine, la întoarcerea acasă, modele şi moravuri deosebite. In
mod necesar, majoritatea, dacă nu unanimitatea tinerelului bucovinean gravita spre
Viena, unde se întâlnea cu ardelenii şi cu un apreciabil număr de eomilitoni din
Moldova şi din Muntenia. (Observaţi că am şi început să folosesc terminologia
„academică” germană, care, la rândul ei, este puternic tributară strămoşilor noştri latini).
Acolo, la Viena, pereţii cabinetului „României June” (aşa se numeau încăperile
ce adăposteau sediile societăţilor studenţeşti) ocroteau în spirit harta României Mari.
înainte ca ca să apară în atlase. La „România Jună” unii tineri, care se chemau Mihai
Eminescu, Ion Slavici şi încă mulţi alţii, au înfiat tehnica organizatorică heidelbergiană,
generalizată, cu nuanţe, la universităţile de limbă germană, care. după cc a primit un
conţinut înverşunat românesc, s-a dovedit nimerită şi foarte utilă tineretului universitar
român, mai întâi la Viena, şi apoi la Cernăuţi, unde au adus-o, în 1875, Tudor Ştefanelli,
Vasile Morariu şi mai câţiva, când au pus temeliile primei societăţi a studenţilor români
dc acolo, care s-a chemat „Arboroasa”. Din tipicul german au adus doar frânturi în
osatura tehnică.
Era inevitabil ca originea să nu lase amprente, nu numai în ceremonialul
protocolar, ci şi în vocabularul idiomatic. Cabinet se chema sediul „Arboroasei”,
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com crs era festivitatea de inaugurare a fiecărui an dc activitate, lux i se zicea noului
membru intrat în societate şi aşa mai departe.
Dar. toate acestea s-au înpământenit şi au avut, pc alt plan. acelaşi rol ca şi
şaiba, drujba şi bonfaier-ul, când au realizat producţie industrială românească, sau
patefonul, când cântă folclor românesc.
Dacă în alte părţi şi în alte vremuri, unde şi când studenţii erau organizaţi
oarecum profesional, pe facultăţi, sau administrativ, pe judeţe, apartenenţa individului la
respectiva societate începea la înscrierea în facultate şi se termina cu ieşirea din
facultate, la Viena şi după chipul şi asemănarea date de capitala unei monarhii
multinaţionale, la Cernăuţi, studenţii erau grupaţi pe naţiuni, în societăţi numite
academice, fiecare cultivând idealurile naţiunii sale. Aici. societăţile cosmopolite şi
cele limitate profesional au avut o existenţă ştearsă şi efemeră.
După desfiinţarea Arboroasei, drept sancţiune politică, din cenuşa ci s-a ridicat,
ca un Phoenix, Junimea şi din aceasta au descins, succesiv Bucovina, Dacia, Moldova şi
în sfârşii, după 1920, Arboroasa nouă, precum şi Academia Ortodoxă, de pc lângă
facultatea dc teologie, singura pc baze profesionale, ai cărei membri, claustraţi la
început între zidurile seminarului, în urma dispoziţiunilor autorităţilor austriece, s-au
înscris, în majoritate, după cc claustrarea a încetat, şi în una sau alta din celelalte
societăţi, rămânând, în paralel, şi membri ai Academiei Ortodoxe. Toată studenţimea
românească din Bucovina era înscrisă în una din societăţile enumerate mai sus; cazurile
de sălbatici, cum li se spunea celor rămaşi pe dinafară, erau extrem de rare.
Fără îndoială că existenţa mai multor societăţi româneşti pe lângă acceaşi
universitate cosmopolită declanşează nedumerire. Să nu uităm, însă, că şi studenţii sunt
oameni şi că acei despre care este vorba au fost români şi ca atare, poate mai mult decât
alţii, dispuşi să-şi susţină părerile proprii şi - de ce să ne ferim de adevăr? - măruntele
lor ambiţii personale. Dar. toate acestea se opreau la un punct: cauza naţională, în faţa
căreia trecătoarele disensiuni încetau şi lc lua generos locul solidaritatea. în regim
românesc societăţile academice române din Bucovina şi-au dat mâna într-un centru
studenţesc, care le coordona acţiunile comune. Şi poate că fracţionarea studenţilor în
mai multe societăţi avea un avantaj: emulaţia, eternul ferment al progresului.
Pc lângă esenţa lor dinamic românească, ceea ce dădea putere de viaţă şi dc
rezistenţă societăţilor academice era seva continuităţii care circula între generaţii.
Intrarea în societate a tânărului absolvent de liceu se realiza definitiv numai în
baza votului exprimat în şedinţa plenară. Accsta îi dădea calitatea de membru activ
provizoriu, poreclit în intimitate fux. ceea ce în nemţeşte, de unde a fost împrumutat
cuvântul. înseamnă vulpoi. Figurativ se numea fux şi orice membru mai tânăr, faţă dc
altul mai bătrân.
Până la trecerea examenului regulamentar, luxul era un fel de învăţăcel, fără
drept de vot, pe care comilitonii lui din anii mai înaintaţi erau datori să-l introducă în
viaţa academică, fot în acest scop, fiecare fux primea un bădiţă al lui, un fel de naş,
carc avea drept sarcină să-l ajute, pe măsura puterilor, în toate privinţele, şi care
răspundea de purtările lui. Totalitatea fucşilor era condusă de un îndrumător; între alte
obligaţii, acesta trebuia să organizeze prelegeri pregătitoare în vederea examenului
regulamentar. Cine îşi închipuie că acest examen era o simplă formalitate, se află
departe de adevăr. Cât timp Bucovina a fost sub stăpânire austriacă, candidatul era
întrebat despre istoria şi literatura română, cu care se întâlnise numai în treacăt în liceu.
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apoi despre statutele, istoricul şi cântecele societăţii, despre reguli de bună purtare şi
despre altele asemenea. După reîntregirea naţională, istoria şi literatura română se
învăţau la şcoală, aşa că pentru examenul regulamentar rămâneau celelalte. Ceea ce nu
înseamnă că prezentarea la examen 1111 se desfăşură sub zodia emoţiei, deoarece
candidatul se făcea de râs în faţa plenului, dacă dădea răspunsuri neghioabe şi au fost
cazuri, desigur puţine, când era respins la examen, rămânând lux până la următoarea
sesiune.
După reuşita la examenul regulamentar, fuxul devenea membru activ definitiv,
având toate drepturile şi obligaţiile statutare, calitate pe care o păstra până la terminarea
studiilor, când putea trece, la cerere, în rândul membrilor inactivi, situaţie în carc nu
avea faţă de societate decât obligaţii morale. Acest ciudat calificativ presupunea o epocă
de tranziţie, de obicei un an sau doi. pentru ca să-i poată aprecia interesul în continuare
pentru societate şi să-l proclame membru emeritat. poreclit bădiţă la cele mai multe
societăţi şi domn bătrân la vreo două. Oriunde s-ar fi aflat în prezenţa unor membri
mai tineri ai societăţii, bădiţa avea obligaţia morală să le arate afecţiune familiară şi la
nevoie, să le dea ajutor.
Foarte mulţi bădiţi luau parte în mod asiduu la viaţa societăţii, prin prezenţă Ia
manifestările ei externe şi la şedinţele lunare ale plenului, unde unii dădeau sfaturi şi
făceau propuneri, fără a vota, căci deciziile erau de atributul membrilor activi. Numai
ulterior, o modificare a statutelor Junimii cerea ca anumite hotărâri (dc exemplu
numirea dc noi membri emeritaţi sau de membri onorari) să primească avizul clubului
membrilor emeritaţi, un fel dc senat al societăţii. Fiecare membru emeritat contribuia
periodic la patrimoniul societăţii, cu o sumă dc bani al cărei cuantum şi-l fixa singur, în
funcţie dc mărimea pungii şi de generozitate. Că aceste contribuţii nu erau neglijabile,
rămâne dovadă faptul că din ele şi din puţinele legate testamentare ale unor bădiţi
Junimea şi-a putut achiziţiona, cu prilejul semicentenarului ei. o clădire, în care a
instalat un cămin pentru cincizeci dc membri, fără nici un sprijin de la stat şi Iară nici un
amestec al autorităţii de stat în administrarea lui. în curtea acelui cămin, junimenii au
ridicat un bust dc bronz primului lor preşedinte, Dimitrie Onciul. Alt bust de bronz l-au
aşezat la Şiret la mormântul lui Mihai Tcliman.
în 1928, Arboroasa a ridicat la Putna, în amintirea primului congrcs studenţesc,
ţinut acolo în 1871, un bust lui Eminescu, operă a lui O. Nan.
Şi. fiindcă a venit vorba de devotamentul unor membri emeritaţi faţă de
societatea în care au început să cunoască aspectele mature ale vieţii, rn-aş simţi vinovat
să nu-1 amintesc acum pe bădiţa Arcadie Dugan. în anii studenţiei mele n-ani cunoscut
altul şi nici nu cred ca altădată să fi fost vreunul ca accst valoros profesor dc liceu, carc
să-şi închine viaţa, până la capătul ei, societăţii din care a făcut parte. A fost cel mai
fanatic junimean. Pentru el. Junimea era ideal şi familie, nu numai la modul figurat.
Mustrarea de cuget mă obligă să cer iertare amintirii Iui, pentru obrăzniciile cu carc cu
şi prietenii mei, tineri pe atunci şi geloşi pe spiritul nostru de independenţă, l-am
înfruntat pc acest statornic părinte al tuturor generaţiilor de fucşi din vremea lui.
Am mai amintit că statutele prevedeau şi un număr dc membri onorari, dintre
personalităţile cu deosebite merite pentru naţiune, ori numai pentru socictate. Studenţii
de la alte societăţi se puteau înscrie în societate ca membri activi externi. Aceştia
participau la activităţile societăţii mai ales în vacanţe şi înfiinţau uneori filiale în oraşele
lor universitare ( a fost una a Junimii la Paris) şi. în sfârşit, o ultimă categorie de

membri era aceea a celor sprijinitori. Ea se recruta dintre persoane onorabile, ce n-au
trecut prin filiera celorlaltor categorii dc membri, ori, poate, nici nu aveau titluri
universitare, dar căutau să se apropie de efervescenţa studenţilor şi participau, în
oarecare măsură la ea (ca de exemplu, actori dc la Teatrul Naţional, ca Mişu Fotino,
Grigorc Vasiliu Birlic. Nae Sireteanu. Jules Cazaban şi alţii, frecvenţi colaboratori la
şezători le studenţilor).
După cum îşi poate închipui oricine, reţeaua organizatorică, alcătuită din
ansamblul tuturor categoriilor de membri, crea unei societăţi academice o structură
complexă, cu caracterul unei familii spirituale, în carc pulsul vieţii studenţeşti domina în
diversele pături sociale şi la toate vârstele. O coeziune de un anumit stil solidariza, sub
semnul tricolorului, pe partenerii acestei confrerii, manifestându-se felurit.
Nici tineretul rural nu era străin de viaţa studenţilor. Chiar dacă nu era încadrat
în arcăşiilc iniţiale, îndrumate şi ajutate dc Dacia, pentru că nu în toate satele erau
arcaşii, serbările studenţilor chemau pretutindeni flăcăii şi fetele împreună la petrecerea
care sc desfăşura spontan, cu simţul măsurii şi cu bună cuviinţă, ca între fraţi şi veri
plecaţi la oraş şi rudele sau prietenii lor rămaşi acasă. Intelectualitatea românească a
Bucovinei era, aproape exclusiv, în primă sau mai îndepărtată generaţie, de origine
sătească.
Conflictul continuu dintre pământenii români şi pionierii aduşi de stăpânire
pentru deznaţionalizarea autohtonilor întărea solidaritatea dintre sat şi oraş şi adeverea,
în Bucovina, poale mai mult decât în alte părţi, dictonul „sângele apă nu se face”.
Dar, să ne întoarcem Ia oraş, unde, în mod necesar, se desfăşurau, în principal,
activităţile studenţilor.
Candidatul, care se prezenta Ia bacalaureat, sau Ia maturitate, cum i s-a zis, 111
mod alternativ, acestui examen crucial în viaţa viitorului titrat, ştia că pe coridoarele
clădirii unde se ţinea examenul îl aşteaptă cineva, unul sau mai mulţi fraţi sau prieteni
mai mari, care, la ieşirea din sala unde se citea lista celor promovaţi, îi va aşeza pc
piept, în diagonală, dc la dreapta la stânga, sub privirile ironic-duioase ale profesorilor,
panglica tricoloră cu străluciri metalice a societăţii academice în care avea să intre.
Primirea acclei panglici, simbol al trecerii pragului bărbăţiei şi a ceea ce se chema pe
atunci libertate academică, era împlinirea unui vis dc licean, aşteptată cu nerăbdare şi
ducând uneori la manifestări dc neastâmpăr, ce puteau deveni amuzante, ca aceea a
telegramei trimise dintr-un orăşel oarecare, unde funcţiona o comisie dc maturitate şi
păstrată apoi la arhiva Junimii. Telegrama avea următorul text: Măturat. Rog primirea,
x.y.. Pentru a înlătura orice neînţelegere posibilă, precizez că semnul deasupra lui a era o
inadvertenţă a poştei, căci măturat trebuia să fie scris corect maturat, ceea cc venea dc
la matura, cum i se mai zicea examenului dc absolvire a liceului.
Panglicile studenţilor nu erau banale pasmanterii şi nu se puteau cumpăra în
dughene. Ele erau ţesute, în baza comenzilor lăcute dc societăţile academice din cca mai
marc parte a Europei şi poate şi din alte continente, dc două firme specializate din
Heidelberg, pe urzeală din fire metalice aurite şi în culorile distinctive cerute. Soseau la
destinaţii în suluri mari, din care se tăiau bucăţi cât să ajungă pentru diagonala de pc
piept, sub haină, destinată băieţilor, sau mai lungi, aşa ca să poată fi purtată dc fete, tot
în diagonală, dc jur-împrejurul bustului. Cele ce ne interesează includeau tricolorul
românesc, la unele societăţi cu inscripţie brodată, cu roşul în sus, pentru ca stăpânirea să
nu aibă a cârti că studenţii, care, în definitiv, erau cetăţeni austrieci, poartă culorile unei
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ţări străine, adică ale României. Dintr-un simţ dc pietate pentru trecutul lor de luptă,
societăţile academice bucovinene au păstrat şi după unire panglicile lor cu roşul în sus,
propagându-se acest fel de a purta culorile naţionale şi în portul popular bucovinean.
Ceea cc demonstrează încă o dată legătura vie dintre sat şi oraş.
Numai în primele zile după intrarea în societate, luxul purta panglica la vedere /.i
de zi, ca să se fălească cu ea. După aceea, o îmbrăca, la fel cu ceilalţi comilitoni, numai
la ocazii festive şi apoi o păstra între relicviile lui de preţ.
In calitatea lor oficială, preşedintele şi vicepreşedintele purtau la festivităţi, peste
frac sau costumul naţional, eşarfe late din acelaşi material, cam de felul cum au putut fi
văzute mai târziu la primari şi la ofiţerii de stare civilă, numai că de o calitate superioară
şi mult mai late.
Cu trecerea timpului, prezenţa fetelor în societăţi era tot mai frecventă, iar între
membrii emeritaţi îşi făceau loc. alături de bădiţi, tot mai multe leliţe.
Aderenţa afectivă la una sau alta dintre societăţi se înfiripa, de obicci, încă din
anii copilăriei, încălzită dc povestirile părinţilor, ale fraţilor mai mari. ori ale altor
persoane, sau, câteodată, de o insignă găsită într-un sertar, ori, din cine ştie ce alte
motive. In casele celor mai mulţi dintre membrii emeritaţi era normă, ca. la nici o
sărbătoare familiară să nu lipsească o delegaţie a societăţii studenţeşti. Mai ales nunţilor
această prezenţă solemnă le dădea un fast deosebit. Copilul privea, cu ochi fascinaţi, la
tinerii cu panglici strălucitoare şi uneori cu chipic albastre sau roşii de un formal
deosebit, care debitau formule ceremonioase de salut şi cântau. împreună cu cei ce li se
alăturau dintre prezenţi, melodii tradiţionale.
în ultimele clase ale liceului, adolescentul putea deveni nestatutar şi cu
îngăduinţă de struţ din partea autorităţilor şcolare, profux, adică un Ici de musafir
tolerat la unele activităţi mai puţin solemne ale societăţii şi. în principal, la cursul de
dans. După cc ajungea fux, tânărul urca celclalte trepte statutare, până la aceea dc
membru emeritat. care-l lega de societatc pentru tot restul vieţii. în felul acesta,
generaţiile se împleteau, consolidând o continuitate a idealurilor şi a tradiţiilor.
Desigur, lucrurile nu se desfăşurau identic, după clişee imuabile. în fluxul vremii
şi la toate societăţile, dar exista o permanenţă, un fir conducător, de Ia care
neînsemnatele nuanţe nu se depărtau.
Pentru o mai explicită descifrare a circumstanţelor, aparent ciudate pentru cel ce
n-a trăit în mijlocul lor. voi axa. în continuare, prezenta evocare într-un moment dat sau,
mai bine spus, într-o ruptură de timp limitată şi. pentru temeiuri uşor de înţeles, am ales
în acest scop epoca studenţiei mele, adică vremea de acum aproximativ jumătate de
secol dinaintea calendarului zilelor noastre. 11979, n.r.]
Fuxul era antrenai să participe de la început la viaţa societăţii. El venea la
cabinet, undc-i stătea la dispoziţie o bibliotecă dc calitate, în ale cărei dulapuri se
găseau şi unele exemplare cc lipseau din biblioteca universităţii, câteva zeci de ziare şi
reviste, jocuri de şah şi altele, săbii pentru scrimă şi mai ales un adăpost sufletesc.
Cabinetul era deschis atât pe durata anului universitar, cât şi în vacanţe, toată ziua, până
la orc târzii de seară şi uneori, când sc încingeau dispute mai fierbinţi, până adânc în
noapte. De cabinet avea grijă economul, un membru din comitet, care locuia într-o
cămăruţă alăturată.
Aici, în cabinet, era o permanentă atmosferă dc entuziasm creator, căruia nimeni
nu-i dicta din afară forme şi limite, acestea alegându-se nesilit din tradiţii şi din clanuri
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tinereşti, pe carc cuminţenia celor bătrâni nu le frâna, ci numai le sfătuia. Alături de
pereţii sălii de curs de la universitate, cei ai cabinetului ocroteau procesul de maturizare
a tânărului venit de acasă cu o zestre sufletească mai bogata, sau mai săraca, după cum
i-au ales-o împrejurările.
Una din ipostazele în carc evolua activitatea societăţii erau aşa zisele secţii.
Acestea nu se înfăţişau ca diviziuni în cadrul societăţii, ci erau nuclee de activitate
specifică. Ele variau, după împrejurări, fiecare fiind un atelier de modeste, dar trainice
înfăptuiri, al căror ecou stăruia cel puţin în amintirea celor ce au trudit la ele.
Aproape toate societăţile aveau corul lor permanent. Cel al Academiei ortodoxe
rivaliza cu formaţiunile cvasi-profesionale ale Armoniei şi corului catedralei
mitropolitane. La Junimea şi mai ales la Dacia, una din încăperile cabinetului era
ocupată mereu de repetiţii teatrale.
Secţia literară, împreună cu cea muzicală şi cu cca teatrală, pregăteau cicluri de
conferinţe şi de şezători, nu numai în oraşul de reşedinţă, ci şi aiurea. Descălecarea
studenţilor în diferite oraşe, orăşele sau sate se întâmpla mai ales vara, dar nu numai
atunci. De obicei ea era rezultatul chemării unui grup dc membri emeritaţi, sau şi a altor
persoane. Acestea pregăteau, împreună cu delegaţii societăţii totul, pe plan local.
Câteodată, societatea era împărţită pe echipe şi descindea în aceeaşi zi în două sau mai
multe localităţi. Câtva timp înainte de ziua fixată, aşezarea respectivă era agitată de
febra aşteptării, ai cărei purtători de microbi erau. bineînţeles, cei tineri, fam iliile îşi
disputau găzduirea oaspeţilor, pe care se sileau să-i mai păstreze o zi sau două după
serbare, pentru alungarea monotoniei cotidiene şi mai ales dacă aveau fete dc măritat.
Evenimentul carc marca descinderea unei societăţi într-o localitate era vizita de
rigoare pe care preşedintele şi vicepreşedintele, în trăsură sau automobil deschis, în
ţinuta de rigoare, o lăceau autorităţilor şi personalităţilor mai de seamă din localitate.
Acelaşi stil solemn de invitaţie se practica şi la Cernăuţi, pentru comers şi balul marc
(vezi mai jos), la autorităţile administrative, universitare, ecleziastice şi militare. La
generalul comandant al garnizoanei, cei doi erau întâmpinaţi de ofiţerul de serviciu,
împreună cu garda de onoare.
Din secţia literară a Junimii a pornit, în 1904, Junimea Literară, cea mai
prestigioasă revistă bucovineană, care a apărut, cu unele întreruperi, până în 1935. Au
iniţiat-o studenţii Ion Nistor şi George Tofan. Tot ei au condus-o şi când au ajuns bădiţi,
până la decesul lui Tofan, rămânând apoi sub oblăduirea lui Ion Nistor. Tot secţia
literară a Junimii a adunat în volum Foiletoanele lui Mihai Teliman. Academia
Ortodoxă a tipărit un almanah literar. Bucovina două, iar Dacia a iniţiat o bibliotecă
poporală, cu broşuri pentru sale. şi a scos mai multe calendare pentru copii.
Secţia zisă sportivă avea ca principală obligaţie organizarea cursului de dans. în
anii aceia, dansul nu era întruchipat dc contorsiuni anarhice, în acompaniament de
obiecte casnice scoase din uz şi devenite sonore, aşa că trebuia învăţat. Fiecare dans
avea stilul şi mişcările lui, care se cereau exercitate.
Pentru oamenii deprinşi cu o semantică rigidă şi îngustă, expresia curs de dans
poate trezi reminiscenţe uşuratice, ceea ce ar fi cu totul nepotrivit în speţă. La cursurile
de dans ale studenţilor (fiecare societate avea cursul ei), aceeaşi tanti Anca. adică Anca
Ştefureac, fiica profesorului sucevean Ştefan Ştefureac (o proeminentă personalitate
culturală a Bucovinei, autor de manuale didactice, absolventă a unei şcoli de balet din
Viena, îşi învaţă discipolii şi discipolele nu numai cum să sc alăture graţios în perechi şi
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cum să facă paşi corecţi pentru horă, vals, sârbă, tangou şi celelalte dansuri ale vremii,
precum şi pentru dansuri mai grele, cu figuri, ca ardeleana, cadrilul, sau romana,
practicate mai ales înaintea primului război mondial, dădeau un farmec pitoresc serilor,
clar şi cum să se obişnuiască cu anumite reguli dc bună purtare. Pentru tineretul
adolescentin al oraşului, cursurile de dans erau adevărate instituţiuni în care sc
completau unele învăţături necesare trăirii între oameni, pe care şcolile nu le aveau în
program, şi un loc cc favoriza cunoaşterea întraolaltă şi împrietenirea celor de aceeaşi
vârstă. învăţăceii cursurilor dc dans erau. în cea mai mare parte, elevi şi eleve ale
ultimelor clase de liceu şi studenţi din anul întâi. Dintre cei mai vcchi veneau puţini, dar
nu lipseau nici aceştia de la seratele intime, ce erau programate din când în când, spre
bucuria tuturora şi mai ales atunci când fetele complotau, cu ajutorul familiei, să Ic dea
caracterul unor picnicuri. Uneori aceste serate întruneau frăţeşte cursurile de dans a
două sau mai multe societăţi.
Atât la cursuri, cât şi la serate, nu putea lua parte oricine, ci numai membrii
societăţii şi persoane introduse de aceştia şi acceptate de secţia sportivă.
în fiecare început de toamnă, membrii societăţii propuneau conducerii sccţici pc
viitoarele discipole ale Tantii Anca. După triere şi oarecare chibzuinţă, sc alcătuia un
plan de bătaie şi erau repartizaţi câte doi studenţi, unul mai vechi şi un fux, de fiecare
fată. Cei doi făceau o vizită părinţilor fetei, ca un fel de peţitori şi cereau permisiunea ca
odrasla lor să participe la cursul dc dans. Fetele, îndeosebi căt mai erau şcolăriţe, veneau
însoţite dc gardedanie, adică dc mama, o rudă, sau o prietenă mai matură a familiei,
carc se aşeza pe unul din scaunele rânduite de-a lungul pereţilor sălii, ca să povestească
cu cclelalte de toate şi pentru toate şi să-şi ducă, la sfârşit, protejata acasă. Adesea,
păzitoarea şi cea păzită erau însoţite pe stradă de câte un partener dc dans mai stăruitor.
Căci, aşa cum era firesc, pe acolo sc înfiripau şi idile şi nimeni nu era împotriva lor, dar
era de datoria părinţilor să-şi supravegheze fetele.
După cum îi impunea firma, secţia sportivă sc ocupa şi de exerciţiile dc scrimă,
...era să zic: ale băieţilor, dar mi-am adus aminte că am avut şi colege, carc mânuiau
nemilos sabia. Facultativă la celelalte societăţi, scrima era obligatorie la întrunirile
Bucovina şi Moldova, fiind, într-un fel, definitorie pentru aceste două grupări
studenţeşti, carc ţineau să se deosebească de celelalte, prin însăşi titulatura ce şi-o
dădeau: întruniri, practicând un tipic sever, mai fastuos, mai apropiat dc ccl german.
Meritul lor a fost că. având fond românesc, au salvat de la înstrăinare pc unii tineri, care,
poate, ar fi fost atraşi de pompa unor societăţi academice româneşti. Ele practicau şi un
fel de dueluri amicale sau de pedeapsă, numite mensuri, la care partenerilor lc era
interzis jocul picioarelor şi mişcarea capului. Câteodată, mensurile lăsau pe obraz
cicatrice, socotite mai târziu de purtătorii lor drept trofee de vitejie. Era desigur o doză
de bravadă şi de risc inutil în această plină de asprime bărbătească practică, dar nu mai
mult decât într-o seamă dc întreceri sportive programate şi comentate cu mare lămbălău,
în zilele noastre.

carc-l împodobea cu panglica, iar preşedintele îi da acolada. Se ţineau scurte creaţii
protocolare şi se cânta in ţara mândr a fagilor, Pe-a! nostru steag şi Tricolorul (care,
înainte de a deveni cântec dc slat, au fost create dc Ciprian Porumbescu pentru a 11 de
folosul comilitonilor săi), după cum urmau Gaudeamus, Nu e viaţă mai plăcută, decât
viaţa de student şi altele dc aceeaşi factură. Intrau în funcţiune divanuri domneşti, în
care se rosteau discursuri neserioase, numite ciubote-, cele mai multe în limbaj
cronicăresc, după exemplul dc la România Jună, dat dc generaţia lui Mihai Eminescu.
fotul se petrecea, după bunul obicei românesc Ia botezuri, în clinchet de pahare,
dirijat, după tipic heidelbergian, de un prezidiu care era asistat dc un contrariu. Când
cele mai multe pahare rămâneau goale, dintr-un colţ al sălii, cineva, pus anume să aibă
grijă de aceasta, cânta nazalizat, pe un ton mănăstiresc: deşertăciunea deşertăciunilor şi
toate sunt deşertăciune, ceea ce era un semnal pentru bădiţi că a revenii vremea să-şi
facă datoria lor morală. Când se împlinea măsura, preşedintele, care, aproape în toate
împrejurările era ascultat ca un comandant de oasle, ridica şedinţa.

*
După ce o şedinţă plenară ratifica primirea fucşilor din anul respectiv, aceştia
erau convocaţi pentru a li sc face botezul, la o întâlnire cu caractcr oarecum intim, unde
fiecare fux era dat solemn în primirea bădiţei lui personal (membru activ sau emeritat),
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*
Târziu în toamnă sc ţinea cotnersul. Aşa se numea festivitatea de inaugurare a
noului an universitar şi de preluare a conducerii societăţii de către comitetul nou ales.
Desfăşurarea comersului se tacea după un ritual riguros şi solemn, la carc erau de faţă.
alături de membrii societăţii, rectorul universităţii, înconjurat de câţiva profesori,
conducătorii autorităţilor bisericeşti, civile şi militare şi delegaţii celorlaltor societăţi
academice, toţi în mare ţinută şi fiecare la locul dinainte fixat în loji sau Ia parterul sălii.
De pe scenă, preşedintele, alături dc vicepreşedinte, ambii cu eşarfele late peste fracuri,
sau costum naţional, citea un raport dc activitate al societăţii în anul ce a trecut şi apoi
cei doi treceau eşarfele noilor aleşi. Noul preşedinte saluta pe oaspeţii mai deosebiţi,
aducând, la început, omagii rectorului şi profesorilor. După aceea, alţi membri omagiau,
pc rând, mărimile şi alte categorii de oaspeţi. Fiecare omagiat răspundea imediat după
salutul cc-i era adresat şi apoi sala cânta o strofa potrivită din Gaudeamus sau din alt
text consuctudinar.
Astfel, după vorbirea rectorului, se intona:
Vivat academia, vivant profesores,
Vivat membrum gnodlibet,
Vivant membra gnaelibet
Semper sint in flores,
iar după omagiul adus femeilor, cărora nu li se cerca să răspundă (nu sc ştie dacă
din delicateţe, sau din precauţie), urma:
Vivant omnes virgines,
Faciles, formosae.
Vivant et mulleres,
Tenerae, amables
Et laboriosae.
Delegaţii celorlaltor societăţi şi întruniri academice rosteau alocuţiuni scurte,
mai întâi în numele celor româneşti şi apoi pentru cele străine, cu care societatea gazdă
era în bune relaţii, adică numai acele care, prin activitatea lor, nu unelteau împotriva
integrităţii statului român. Fiecare vorbea în limba lui.
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Totul era bine studiat şi pregătit, iar tinerii oratori lăsau impresia unor viitori
diplomaţi, care fac ucenicia.
Comersul se termina cu partea neoficială, la care lucrurile se petreceau cam ca la
botezul fucşilor.
*

înger, îngeraşul meu. începutul suna cam aşa:
Gliiglii, Ghighiluţul meu,
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Stai într-una lângă mine
Şi mă-nvaţă-a face bine.
Şi. în sfârşit, altă parodie după „Ce tc legeni, codrule?” la adresa lui A.G.. un
student întârziat, bun la pahar şi lăudăros cu succesele lui imaginare la femei:
Ce te legeni, hade-Andrei,
Fără ploaie, fără vânt,
Şi ţii nasul în pământ?
De ce nu m-aş legăna.
Dacă trece vremea mea;
Mintea-mi scade, burta-mi creşte
Şi frizura se răreşte.
Au mai fost multe altele, dar nici spaţiul, nici amintirea nu-mi îngăduie să le
reproduc.
în ultimii ani devenise obicei, ca serbarea Sfântului Nicolai să fie precedată de
comers. formând partea aşa zis neoficială a acestuia.
*

O
petrecere veselă, cu totul ieşită din comun şi care desfăta foarte multă lume
din oraş, se lăcea în presără [preseara, n.n.] sărbătorii Sfântului Nicolae. Cu multe zile
înainte, membrii societăţii şi persoane din afara ei aduceau la cabinet pachete, pc al
căror ambalaj scria câte un nume de destinatar, de cele mai multe ori feminin. Serbarea
începea cu un program de cuplete, sccnete şi alocuţiuni ilare, după care. Moş Nicolae,
deghizat cum trebuie dc peruchierul teatrului, scotea din traista lui mare şi din grămada
adusă mai dinainte pc scenă, câte un pachet şi citea cu voce tare numele destinatarului,
uir. dacă o menţiune anume pe ambalaj nu-i interzicea, desfăcea ambalajul, scotea la
vedere darul. Citea eventuala scrisorică, câteodată în versuri, ce-1 însoţea şi o completa
cu comentarii mai mult sau mai puţin maliţioase, înainte de a trimite, prin mesageri,
obiectul destinatarului.
Pc lângă darurile cărora am ales să le zic serioase, pentru că nu le-am găsit alt
calificativ mai potrivit, erau multe - câteodată cele mai multe (mai ales'celc destinate
bărbaţilor) - şugubeţe. Din acestea primea nu numai tineretul, ci şi persoane
simandicoase. De exemplu, după o sticlă frumos etichetată şi umplută cu moare de
curechi, sau cu cine ştie ce alt lichid rău mirositor, destinată unui flăcău ce nu era
deprins să ducă paharul la ureche, urma o mătură pentru primarul oraşului, sau o capră
de tăiat lemne pentru un profesor universitar, carc avea timp să se îndeletnicească
personal cu măcelăritul lodbelor pentru sobe. într-o formă sau alta, satira, bogată în
aluzii, nu totdeauna prea gingaşe, trecea în revistă evenimente sau împrejurări la ordinea
zilei din viaţa oraşului sau chiar şi a ţării.
Atât la această serbare, cât şi la altele, circulau în sală monitoare umoristice
litografiate. Ele se numeau Cocoveica Arboroasei, Hacul (de la: a veni de hac).
Cârligaşul, Ariciul, Ciocârlanul şi conţineau tot ce trebuie să conţină o revistă
umoristică profilată pe împrejurări locale.
De la Hacu lumea aştepta cu nerăbdare parodiile în idiş după celebre poezii
germane, făcute cu multă măiestrie de bădiţa Dugan, care era profesor dc limbă
germană. El le iscălea Şol şi lumea, care în majoritate pricepea câte ccva idiş, Ic savura
fără excepţie.
Citez câte ceva, din puţinul ce-mi aduc aminte din paginile Cârligaşului. La
Cârligaşul erau unele rubrici devenite quasi-permanente, precum Tălmăcirea viselor.
Iată o tălmăcire:
Pe H.N. de-l vei visa,
Un şnaps, sau o ţigaretă, ţi se va cere.
(ll.N. era un coiniliton, care avea obiceiul să ceară dc la ceilalţi trataţii).
Din rubrica Definiţii mi-aduc aminte:
Lui Radu Bâcu, şeful secţiei muzicale:
Din cap până-n pântec,
Tot numai cântec.
Unei colege, care era în tandreţe cu comilitomil Grigorc A., pe carc ea îl chema
gingaş Ghighi, i-a fost închinată o parodie după rugăciunea în versuri pentru copii
218

Unul din ccle mai aşteptate momente ale carnavalului şi apogeul lui era balul
mare al Junimii, alături de care se rânduiau balurile mari ale celorlaltor societăţi. Li sc
zicea mari nu numai spre a le deosebi de diferitele serate intime, ci şi pentru a le
sublinia strălucirea. Şi la ele, ca şi la comcrsuri, prezenţa mărimilor din oraş era o
obligaţie nu numai mondenă, ci şi patriotică, pentru că, atunci şi acolo, toate
manifestările pc plan social aveau un substrat naţional.
La balul marc ţinuta dc rigoare pentru bărbaţi era fracul, smoking-ul sau
costumul naţional (deci, încă un prilej de a accentua preţuirea pentru tot ce era autohton,
românesc).
Desigur, foarte puţini studenţi aveau fracul lor personal, răscroit din cine ştie ce
redingotă veche a unei rude defuncte. Ceilalţi, adică aproape unanimitatea, şi-l procurau
de Ia unul din cei câţiva croitori, proprietari ai câte unei bogate garderobe dc fracuri de
împrumut, pentru toate taliile, destinate nu numai studenţilor dc toate naţionalităţile, ci
şi altor tineri lipsiţi dc mijloace, care ţineau să facă faţă onorabilă numeroaselor baluri
de tot felul, ce se succedau în sezonul de iarnă.
La balul mare, ca, de altfel, la mai toate festivităţile societăţilor academice,
prezenţa era admisă numai pc bază de invitaţii. Dansatoarele primeau, dc la cei ce voiau
să le intre în graţii, ordine de dans. un fel de carnete lucrate artizanal, în interiorul
cărora era tipărită succesiunea dansurilor şi unde dansatorii îşi semnau anticipat numele,
în dreptul dansurilor ce le erau rezervate.
La Junimea şi la Dacia toate petrecerile cu dans începeau invariabil cu IIora
Junimii, respectiv a Daciei. două melodii line, după care se dansa în ritm domol, la
început în cerc. Apoi cercul se transforma în şirag, pe carc cel din fruntea lui îl purta
întortochiat prin toate încăperile unde sc ţinea balul şi la urmă şiragul sc rupea în
perechi. După horă, urmau alte dansuri, de obicei alternând cclc de practică europeană
cu cclc româneşti.
Toţi membrii societăţii se socoteau gazde şi aveau grijă ca invitaţii şi mai ales
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invitatele să nu se simtă neglijaţi. Se angaja nu numai de pe scaun, dar şi din dans. Doitrei cerberi vegheau în mod discret, ca nici cele mai urâte, sau mai puţin simpatice, să
nu rămâie nedansate.
într-una din încăperile laterale era pregătit bufetul. Aici trona la toate balurile
româneşti, şi nu numai la cele ale studenţilor, mătuşa Pulcheria, venerabila soţie a nu
mai puţin respectatului profesor universitar Vasile Tarnavschi. asistată cu schimbul de
câteva nepoate. (Nepoţi şi nepoate erau pentru ea toţi cei mai tineri de faţă.)
Bufetul era bogat, alcătuit din feluri variate, după programarea făcută mai
dinainte de mătuşa Pulcheria şi repartizată familiilor de intelectuali din oraş, care
aduceau nu numai mâncările, ci şi vesela. Venitul bufetului sporea fondurile societăţii.
După pauza mare, mătuşa Pulcheria cântărea din ochi ceea ce aprecia că va prisosi şi
făcea câte un semn fucşilor mai lihniţi să vie să-şi ia, fără bani, farfuria cu gustări şi
paharul cu vin. Era lege nescrisă ca nimeni să nu rămână flămând la bal. Dacă mai
rămânea ceva, pleca în zori la căminele studenţeşti din oraş.
Un alt punct de atracţie al carnavalului era balul mascat, unde cei invitaţi, după
ce treceau printr-o vamă, în care trebuiau să-şi dea o clipă jos masca, pentru identificare,
petreceau zburdalnic, ca de obicei la balurile mascate.
*
Nu toate împrejurările de viaţă ale societăţilor academice bucovinene au fost
relatate în spusele de mai sus. Au mai fost şi altele, pe care voluntar (pentru că totul şi
mai ales timpul trebuie drămuit), dar mai ales involuntar (deoarece şi memoria are
limite) au fost omise. Cer iertare mai ales celor ce le-au cunoscut pe viu şi poartă în
inimile lor nostalgii şi-i rog pe ceilalţi să aibă încă puţină răbdare şi să asculte morala
fabulei.
Utilitariştii, care ar vrea să limiteze problemele ce dau un sens vieţii la
preocupări evident şi imediat profitabile, în consens cu cei incapabili de nostalgie, vor
putea decreta împreună inutilitatea evocării unor vremi trecute, cu practici anacronice,
întâmplate într-o ambianţă desuetă.
Dacă ar fi să luăm învăţătură de la aceşti ahtiaţi ai cficienţclor rentabile, istoria
n-ar trebui să ridice văluri decât de pe ascunzişurile unde cei cc au trăit înaintea noastră
au îngropat comori, din care descoperitorii de mai târziu ar putea topi lingouri de aur.
Căci, oricât de zgârcit am aprecia lucrurile, toate cele narate aici sunt istorie,
modestă în timp şi spaţiu, dar istorie în toată legea şi nu simplă enumerare a unor
momente dc viaţă aparent epicureică.
Justificarea existenţei societăţilor academice cernăuţene nu se rezumă la
pregătirea unui mediu ce oferea studenţilor un trai plăcut, de petrecere. Ea vizează, în
principal, educarea lor pe toate planurile în completarea învăţăturii de la catedră,
procedând aşa cum procedează unii farmacişti cu scaun la cap, atunci când disimulează
gustul aspru, sau poate amar, al unor hapuri, sub o glazură plăcută cerului gurii.
Fragmentul de naţiune din această parte a ţării a eliminat din arsenalul luptei
pentru formarea caracterului tineretului său arma crispării, înlocuind-o cu căldura
voioşiei, care pătrunde mai adânc şi definitiv în inimi...
Activitatea nesilită înlăuntrul societăţilor şi chiar petrecerile nu au diluat
pregătirea profesională, ci au cimentat-o cu căldura sufletească între oameni. Câteva
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generaţii de titraţi, care au purtat panglicile şi chipiile academice, au satisfăcut în
întregime piaţa profesiunilor intelectuale a Bucovinei, dispunând şi de elemente
supranumerare, care şi-au validat pregătirea în alte părţi ale ţării.
Ar 11 dificil să facem un inventar al tuturor valorilor culturii româneşti, ce au
trecut prin această şcoală. Este suficient să amintim că Ciprian Porumbescu a fost
ultimul preşedinte al vechii Arboroasa şi că primul preşedinte al Junimii a fost Dimitrie
Onciul, marele istoric şi preşedinte al Academiei Române de mai târziu.
Dar. ceea ce depăşeşte simbioza dintre studiul în sălile facultăţii şi viaţa în
societăţile studenţeşti a fost conţinutul naţional al teribilelor laboratoare dc românism,
de pe care am încercat să şterg praful uitării.
Să reţinem încă puţine momente semnificative.
Rectorul universităţii. Mathias Friedwagner, trimis dc la Viena ca să dea impuls
austrializării celei mai răsăritene provincii a imperiului, a fost convertit de entuziasmul
românesc al studenţilor săi şi a adunat cel mai voluminos tezaur de folclor românesc din
Bucovina. Iar în replica la salutul omagial ce i s-a adresat la un comers al Junimii. a
spus în limba germană: Şi dacă vi .se aduce învinuirea că trageţi cu coada ochiului
dincolo (adică peste hotarul cu România), răspundeţi: nu tragem cu coada ochiului, ci
privim drept cu amândoi ochii, căci aşa sc cuvine.
Scurt timp după cc s-au spus aceste cuvinte, a izbucnit primul război mondial şi
mulţi tineri, crescuţi în spiritul societăţilor academice, au trecut clandestin acel hotar,
pentru ca să îmbrace cămaşa morţii (expresia e a lui Ion Grămadă) şi să lupte pentru
reîntregirea neamului. Unii şi-au lăsat pe câmpul de luptă sângele şi viaţa; amintesc pe
câţiva: Ion Grămadă, Lascăr Luţia, Iustin Breabăn, Teodor Turtureanu. Dumitru
Micuţariu.
Ultimul act. aproape sacru, dintre societate şi membrul ei. 11c activ, emeritat sau
din altă categorie, era participarea societăţii la înmormântarea lui. unde, după toate
discursurile celorlalţi, urma salutul de adio al reprezentantului societăţii, iar corul
acesteia cânta finalul Tricolorului lui Porumbescu:
Iar. când, fraţilor, m-oi duce
De la voi şi-o Ji să mor.
Pe mormânt atunci să-mi puneţi
Mândrul nostru tricolor,
şi pe sicriul celui dus flutura panglica ce i-a fost pusă pe piept, când a intrat în
viaţa studenţească. Era împlinirea unui legământ, a cărui trăinicie o poate ilustra în mod
convingător scrisoarea unei doamne din Graz. trimisă în 1927 Junimii. Reconstituită din
memorie, scrisoarea spunea în nemţeşte, următoarele:
Domnule preşedinte.
Vă aduc la cunoştinţă decesul soţului meu, membrul Dvs. emeritat Constantin
Hostiuc. întrucât în oraşul nostru nu am cunoscut nici un membru al Junimii şi nici
alt român, scurt înainte de moarte, soţul meu a scris pe o filă o strofă dintr-o poezie
românească şi mi-a dat-o, dimpreună cu panglica lui de junimean, cerându-mi să-i
pun amândouă în mormânt şi să vă înştiinţez despre aceasta. Ceea ce am şi făcut.
Noi. cei de la Junimea activă de atunci, nu mai ştiam nimic despre existenţa
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acelui bădiţă, dus de valurile vieţii pc pământurile natale ale soţiei lui. Dar, panglica
tricoloră a ţinut până la moarte legătura dintre el şi Junimea şi prin Junimea cu neamul
românesc.
Şi vă asigur că şi astăzi supravieţuitorii anilor despre care am depus mărturie,
chiar dacă nu mai trăiesc în Bucovina, aruncă în morminte, dacă nu pot altfel, măcar
câte un capăt de panglică roşu-galben-albastră şi dacă nu sunt destui să cânte versurile şi
melodia lui Ciprian Porumbescu, măcar le şoptesc printre lacrimi.
Şi dacă n-ar 11 decât atât, societăţile academice bucovinene n-au voie să fie
uitate.
- 1979-

ABSTRACT
The writer Dragoş Vitencu (1908-1984) has distinguished him şelf mainly in
student life at Chernautzi, as an active member of the “Society for Romanian Culture
and Literature in Bukowina” Commitlee, as president o f “Junimea” Students’ Academic
Society, a militant for the collaboration between all Romanian student societies in
Chernautzi. The unpublished manuscript “Bukowinian Students’ Traditions and
Customs” is a real fresco o f formerly student life, outlined with precision and literary
talent by one o f the most skilled connoisseurs in the inter-war years.
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CARTEA POLONEZĂ ÎN FONDURILE CASEI MEMORIALE
“S. FL. MARIAN” DIN SUCEAVA
Olimpia MITRIC
Aura BRĂDĂŢAN
Casa memorială Simian Florea Marian din Suceava, deschisă publicului din
anul 1974, adăposteşte un important depozit cultural referitor la viaţa şi activitatea
academicianului S. FI. Marian (1847-1907), preot cărturar, profesor, istoric, folclorist şi
etnograf dc renume internaţional.
în afara acestor valori, aici se mai păstrează un fond documentar, deosebii de
solicitat, compus din peste 10.000 de volume româneşti şi străine, mii dc documente
culturale, istorice, corespondenţă, manuscrise, fotografii ctc., aflat la dispoziţia
cercetătorilor.
între cărţile rămase de la scriitorul S. FI. Marian, ori de la membrii familiei
acestuia, se păstrează şi cele provenite din diverse donaţii, făcute de-a lungul timpului,
cum este şi cazul cărţilor în limba polonă. Intrate în posesia Casei Memoriale în anul
1982, acestea reprezintă donaţia Consiliului Municipal Suceava, cu excepţia a două
volume primite din partea directorului de atunci al Muzeului Judeţean de Istorie, prof.
Octav Monoranu. Este vorba de o bibliotecă de factură umanistă, constituită din 126
unităţi bibliografice. Cea mai veche carte, din anul 1881, Filozofia i je j zeianie (de ks.
Maryan Morawski) este tipărită la Lwovv, iar cea mai recentă, Diamenlowa rzeka (de
Boleslaw Zabko-Potopowicz), la Varşovia, în anul 1977. în general, ca limite
cronologice, volumele se încadrează între sfârşitul secolului al XlX-lea şi prima
jumătate a secolului al XX-lea. Sunt tipărite de edituri cunoscute din: Cracovia,
Varşovia, Lwovv, Poznari, Grodek, NiepokaIanow,Lomza, Wilnius (Wilno) şi Gniezno,
în cunoscute colecţii şi scrii, precum: Biblioteczka illustrowana, Pamiştniki i
wspomnienia, Powiesci biblijne. Nowoczesna komedia, Dziela wybrane, Teatr dla
mlodziezy zeriskiej, Biblioteka Religijna, Obrona prawdy. Wydanie narodowe, Malc
monografie muzyczne, Bibljoteka Domu Polskiego. etc.
In ceea ce priveşte conţinutul cărţilor, predomină domeniul beletristic, prezente
fiind nume mari de scriitori polonezi, afirmaţi în ţară sau străinătate: Adolf Dygasiriski.
Jaroslaw Iwaszkiewicz, Maria Konopnicka, Jadwiga Korzeniowska, Jozef Ignacy
Kraszewski, Leon Kruczkowski, Waler Lozinski, Kornel Makuszyriski, Adam
Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa, Boleslaw Prus, W. St. Reymont, Maria
Rodziewiczowna, 11. Sienkiewiez, Kazimierz Tetmajer, Wanda Zahorska, Gabryela
Zapolska, Wojciech Zukrowski şi alţii. Traducerile din engleză, franceză sau germană
reprezintă titluri de referinţă din literatura universală, semnate de: L. M. Alcott. Marion
Crawford, Henryk Deinesse, John Galsworthy, Thomas Hardy, Lamartine, Jack
London, Bruse Marshall, Margâret Mitchell, Sigrid IJndset etc.
Domeniul religiei, la fel de bine reprezentat, cuprinde, între altele: literatură
patristică ( Wyznania de Sw. Augustyn) şi de inspiraţie religioasă (seria Powiesci
223

Olimpiii Mitric, A m a Brădăţan

Cartea poloneză în fondurile Casei Memoriale “S. FI. Marian” din Suceava

biblijne do Jan Dobraczyriski), monografii de biserici (Katedra Ormianska we Lwowie
de dr. Jâzef Piotrowski), evenimente, personalităţi ecleziastice {Konkordat zawarty dnia
10 lutego 1925 rokn de ks. Stanislaw Lukomski. Lwowski Synod Archidiecezialny,
Blogoslawiony ks. Jan Bosko de ks. Jan T. S. Romanowicz).
Sub raport numeric, urmează volumele cu conţinut istoric, inclusiv literatură de
inspiraţie istorică: Hisioria Polakow na Bukowinie de Emil Biedrzycki. Zamki Slqskie
de Bohdan Guerquin, Zarys Historji Polski de Anatol Lewicki, Piair Skarga dc St.
Windakiewicz, Wspomnienia niebeskiego Mundurka de Wiktor Gomulicki, Rodzina ir
salonic de Jozef Dzierzkowski.

Niepokalanej” (Niepokalanow, 1933, 1937. 1938), Kalendarz “Glosu Karmelu”
(Krakow, Nakladem “Glosu Karmelu”, 1938), “Kalendarz Polski” (Lwow, Nakladem
Towarzystwa "Bibljoteka Religijna”, 1924, 1938), “Kwartalnik Muzyczny” (WarszawaKrakow, Polskic Wydawnictwo Muzyczne, 1949), “Poznajmy dziecko”(Wilno, 1938).
Prezentând acum pentru prima oară accst fond de carte, ne înscriem în buna
tradiţie a instituţiilor muzeale în ccca cc priveşte popularizarea şi punerea colecţiilor în
circuitul cercetării, aducând totodată un modest omagiu generaţiilor de polonezi catolici,
care şi-au păstrat viu spiritul naţional, prin cultivarea limbii, culturii şi credinţci.

Mai amintim interesante studii monografice despre scriitori (Portret
Slowackiego dc Pawe/ Hertz, Poala i Dworzanin. lizecz o Janie Kochanowskim dc
Micczyslaw Jastmn), despre pictori {Jan Matejko de Janusz Bogucki), despre
compozitori (O Fryderyku Schopinie dc Karol Szymanowski, Ksztalt Mi/osci de Jerzy
Broszkiewicz, Chopin dc Jaroslaw Ivvaszkiewicz, Zelazowa Wola de Henryk Lisowski)
sau despre personalităţi politice {Roman Dmowski 1864-1939). precum şi memorii
{Pamiqtniki Starajqcego siq de Teodor Tomasz Jei, Wspomnienia 1855-1954 de Ludwik
Solski).

Cărţile semnalate la numerele curente 40 şi 113 reprezintă un colligat; fiind
producţii ale accleiaşi edituri, din anii 1900 şi 1901, au fost legate împreună.
întrucât anumite titluri din această colccţie ar putea interesa comunitatea
poloneză din Suceava şi nu numai, prezentăm, în continuare, în ordinea alfabetică a
autorilor, inventarul cărţilor, cu redarea elementelor caracteristice, inclusiv a cxlibrisurilor şi a celorlalte însemnări, care, desigur, au meritul de a lc indica circulaţia şi a

In sfârşit, atragem atenţia asupra câtorva volume dc filosofie, pedagogie, etică şi
etnografie. Din această ultimă catcgoric, menţionăm prezenţa unei ediţii de lux,
elaborată de Kazimierz Pietkievviez, Haft i zdobienie stroju ludowego.
Interesându-ne. în mod deosebit, de provenienţa cărţilor, am avut o surpriză
neaşteptată: şapte volume, dintre cele mai vechi, poartă ştampila vcchii Săli dc Lectură
Poloneză din Succava, astfel că. fără să bănuim iniţial, am contribuit la reconstituirea
acestei biblioteci. Celelalte volume, cu excepţia exemplarelor donate de Octav
Monoranu. provin dc la familia Jakubowicz, potrivit cx-librisurilor şi altor însemnări;
este vorba dc câteva generaţii, între care şi preoţi. Titlurile mai noi nu poartă însemne
ale proprietăţii, dar le-am putut stabili proprietarii (Maria sau Helena Jakubowicz din
Suceava, cu domiciliul în strada Republicii, nr. 7), după unele vederi sau scrisori găsite
în cărţi.
Cum am specificat mai sus, relevante pentru cunoaşterea provenienţei şi
circulaţiei cărţilor, a proprietarilor, au fost ex-librisurile autografe sau ştampile
(“Jakubowicz", "Ze zbioru ksiîţzek Wojciecha Rubinowicza <pcstc care şi-a scris
numele>: Eleulerja Wicentowicz”, “Jakubowicz Maria”, "D. Rubinowicz”, “Franciszek
Jakubowicz. Lwow. 1935-1937”, "K. A. Moszyhski”, “Ex libris ks. M. J. Jozefowicz”,
“Aureliusz Marian B. Ciempa Ordinis S. Augustini”, etc.), dedicaţiile (“Na milq
pamicţtku z Polski”, “Egzemplarz wymienny nie do sprzedazy”, “Kochanemu bratu w
dniu urodzin, Franek. Krakow, dti<ia> 23. X. 1957”, “Kochanej cioci Romic. Ewa,
Ruda SlqsKa, 11 luty, 58 r<oku>”, etichctelc unor legătorii sau librării (“Buchbindcrei
Josef Kucharski, Czemowitz”, “Ksiţgarnia H. Altenberga dawniej Richtera we
Lwowie”, “Zienkowicz i Chşcinski. Ksişgarnia. Lwow”, “Gubrynowicz i Schmidt.
Ksişgarnia i sklad nut. we Lwowie”).
Prezenta colecţie de carte a adus în patrimoniul Casei Memoriale din Suceava şi
câteva
numere din opt periodice poloneze: “Kalendarz rodzinny” (Krakow,
Wydawnictwo Literackie, 1956, 1957), “ Kalendarz Salwatora” (Krakow-Zakrzowek,
Wydawnictwo Ksiţzy Salwatorjanow, 1931), "Kalendarz. Sw. Piotra Klawera” (Krosno,
Nakladem Sodalicji Sw. Piotra Klawera, 1935, 1936), “Kalendarz Rycerza
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le spori valoarea.

Abrevieri

C. 1...4 - Coperta 1 ... 4
f. t. - foaia de titlu
f.[x] - foaia [xj nenumerotată
... * - marchează, după caz, o lectură imposibilă datorată ştergerii textului,
grafiei ilizibile sau deteriorării foilor prin tăierea marginilor la legat.
o - litere sau porţiuni de cuvânt, lipsă din text, completate, reconstituite, de
autoare; alte completări ale autoarelor.
1. Alcott, L. M., Piqc ciotek i siedmiu kuzynkdw Flzuni (z angiclskiego), f. a., f. 1.,
222 p., lipsesc p. dc la sfârşit. C.2, etichetă instituţie: “Buchbinderei Joscf
Kucharski, Czemowitz”. Nr. inv. 443, cota I- 181.
2. însemnări: C.2, cerneală neagră: “Ze zbioru ksiîţzek Wojciecha Rubinowicza
<nume şters, peste care s-a scris>: Eleuterja Wiccntovvicz, Nr. 5” . <Mai jos,
aceeaşi mână, cerneală neagră>: “ Wojciecha Rubinowicza”. Forzaţ anterior,
cerneală neagră: “Eleuterja Wicentowicz”. C. 3, cx libris manuscris şi ştampilă:
“Ze zbioru ksfazek Wojciecha Rubinowicza<nume şters, s-a completat ulterior cu
mâna> Eleuterji Wicentowiczownej, Nr. 1”. C .l, jos, ex libris etichetă:”Wojciech
Rubinowicz”.
3. Augustyn. Sw., Wyznania. Krakow, Nakladem Krakowskiej Spolki Wydawniczej,
1929. 330 p. Nr. inv. 448, cota 1- 186.
4. însemnări: F.t.. p. 330, creion roşu: “Jakubowicz”.
5. Biedrzycki, Emil, Hisioria Polakow na Bukowinie. Pahstwowe wydawnictwo
naukowe Warszawa- Krakow, 1973, 260 p. + hărţi. Nr. inv. 149, cota III- 34.
6 . Bogucki, Janusz, Matejko. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo PopularnoNaukowe “ Wiedza Powszechna”, 1955, 299 p. Cota 111-97.
7. Broszkiewicz, Jcrzy, Ksztah Milosci. Wydanie czwarte uzupelnione, Warszawa,
Spo/dzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1955, 451 p. Nr. inv. 561, cota 11-125.
8 . Crawford, Marion, Sant' Ilar io - powiesc- Przck Iad z angiclskiego M. Falenskiej.
Warszawa, Naklad Gebethnera i Wolffa, 1891, 248 p. Nr. inv. 480, cota 1-218.
225

Olimpia Mitric, Aura Brădăţan

9. însemnări: F.l forzaţ, f.t., p.5, ştampilă ovală: “Czytclnia Polska w Suczawie;
231”. F.l forzaţ, sus, ex libris manuscris, cerneală neagră. “Zako ...*
10. Cronin, A. J.. Doktor Robert Shcmnon. Warszawa, <Wydawnictwo> “Pax”, 1956,
295 p. Nr. inv. 566, cota II- 130.
11. Idem, Zielone latei. Warszawa, <Wydawnictwo> “Pax” 1955, 340 p. Nr. inv. 567,
cota II- 131.
12. Daniiowski, Gustaw, Poci<\g, Warszawa, Wydawnictwo “Bibljoteki Groszowej”,
f. a., 167 p. Nr. inv. 483. cota 1-221.
13. Demesse, Henryk, Mloda wdowa, romans z francuskiego, vv trzech tomach, tom I,
Grodek. Nakladem i drukiem J. Czainskiego, 1900, 214 p„ Iară C .l.
14. însemnări: P.3, 214, ştampilă ovală: “Czytelnia Polska w Suczawie”. F. t„ sus.
cerneală neagră: “J. Michau <?>”. Nr. inv. 568, cota II- 132.
15. Idem, Mloda wdowa, tom III. Grodek, Nakladem i drukiem J. Czainskiego, 1900,
256 p. Nr. inv. 569, cota II- 133.
16. însemnări: C.2, 3, 256, ştampila ovală: “Czytelnia Polska w Suczawie, 428''. F.t.,
sus, cerneală neagră: “J. Michau <?>”.
17. ***
Die internationalen Chopin Klavierwettbewerbe in Polen. Warschau,
Sekretariat des V. Internationalen Fryderyk Chopin Klavicrwettbewcrbes. 1954,
39 p.+ ilustraţii. Nr. inv. 721, cota IV -16.
18. Dobraczynski, .lan, Powiesci biblijne <serie>. Pustynia. Warszawa, “Pax”, 1957,
348 p. Nr. inv. 571, cota 11-135.
19. Idem, Powiesci biblijne <serie>. Wybrancy gwiazd. Warszawa, “Pax”, 1957, 424
p. Nr. inv. 572, cola II- 136.
20. Dygasinski, Adolf, Zajqc, Powiesc. Warszawa, Nakladem “Bibljoteki
Groszowej”, f. a., 194 p. Nr. inv. 485 (vechi: 437), cota 1- 223.
21. Dzierzkowski, Jozef, Rodzina w salonie. Warszawa, “Czytelnik”, Spoldzielnia
wydawniczo-oswiatowa, 1952, 206 p. Nr. inv. 573, cota II- 137.
22. însemnări: C. I. cerneală neagră: “Jakubowicz Maria”.
23. Galsworthy, John, "Nowoczesna komedia”, Biala malpa. <Warszawa>,
Panstwowy Instytut Wydawniczy, <1956>, 296 p. Nr. inv. 584, cota II- 148.
24. Idem, “Nowoczesna komedia”, Milczqce zaloty; Srebrna lyzka. <Warszawa>,
Panstwowy Instytut Wydawniczy, <1956>, 3 1 1 p. Nr. inv. 585, cota II- 149.
25. Idem, Nowoczesna komedia”, Mijajqcy siq w mroku. Labqdzi spiew. Warszawa,
Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1956, 356 p. Nr. inv. 586, cota II- 150.
26. Idem, Saga rodii Porsyte'ow. Posiadacz. <Warszawa>, Panstwowy Instytut
Wydawniczy, <1956>, 350 p. Nr. inv. 587, cota 11-151.
27. Idem. Saga rodii Forsyte'ow. Babie lato jednego z Forsyte'ow. IV matni.
<Warszawa>, Panstwowy Instytut Wydawniczy, <1956>, 350 p. Nr. inv. 588.
cota II- 152.
28. Idem. Saga rodii Forsyte'ow. Przebudzenie. Do wynajqcia. <Warszawa>,
Panstwowy Instytut Wydawniczy, <I956>, 313 p. Nr. inv. 589, cota II- 153.
29. Idem, Koniec Rozdzialu. Dziewczyna czeka. <Warszawa>, Panstwowy Instytut
Wadawniczy, <I957>, 332 p. Nr. inv. 590, cota II- 154.
j0 . Idem, Koniec Rozdzialu. Kwiat na pustyni. <Warszawa>, Panstwowy Instytut
Wydawniczy, <I957>. 255 p. Nr. inv. 591, cota II- 155.
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31. Idem, Koniec Rozdzialu. Za r z e k \ <Warszawa>, Panstwowy Instytut
Wydawniczy,<1957>, 299 p. Nr. inv. 592, cota II- 156.
32. Gawronska, Helena, Roboty na drutach, czqsc druga. <Warszawa>, Ludowa
Spoldzielnia Wydawnicza, <1955>, 179 p. Nr. inv. 650, cota II- 213.
33. Idem, Roboty szydelkowe. Samouczek. <Warszawa>, Ludowa Spo/dzielnia
Wydawnicza, <1957>, 156 p. Nr. inv. 637, cota II- 255.
34. Gomulicki, Wiktor, Wspomnienia niebeskiego mundurka. Krakow, Wydawnictwo
Literackie, <1956>, 292 p. Nr. inv. 599, cota II- 163.
35. Idem, Wspomnienia niebeskiego mundurka. Warszawa, Nasza Ksişgarnia, 1969,
262 p. Nr. inv. 494, cota 1- 232.
36. însemnări: P. 7, ex libris, manuscris, pastă albastră: “Jakubowicz”.
37. Guerquin. Bohdan, Zamki Slqskie. Warszawa, Wydawnictwo Budownictwo i
Architektura, 1957. 88 p.+ reproduceri. Nr. inv. 721. cota IV- 17.
38. însemnări: F. forzaţ anterior, pastă albastră: “Dar nie na sprzedaz". F. gardă
ant.,aceeaşi mână: “Kochanemu bratu w dniu urodzin, Franek. Krakow\ dn<ia>
23. X. 1957”.
39. Hardy, Tomasz, Tessa d'Urberville. IIistoria kobiety czystej, wydanie drugie.
Warszawa, Panstwowy Instytut Wydawniczy. 1955, 549 p. Nr. inv. 601, cola II165.
40. Hertz, Pawcl, Portret Slowackiego. wydanie czwarte. Warszawa, Panstwowy
Instytut Wydawniczy, 1955. 285 p. Nr. inv. 603, cota II- 167.
41. Hoszowski, Mieczyslaw T., Film, sztuka i etyka. Warszawa, Wydawnictwo
Ksi^zy Jezuilow, 1938. 109 p. Nr. inv. 503, cola 1-241.
42. însemnări: F. t., creion roşu, cerneală albastră, cx libris manuscris: “Jakubowicz.
No. 195”.
43. Iwaszkiewicz, Jaroslaw, Chopin, Krakow, Polskic Wydawnictwo Muzyczne,
1955,364 p. Nr. inv. 606, cota II- 170.
44. Idem. Opowiadania, 1918-1953, <tom 1>, Warszawa, Spoldzielnia Wydawnicza
Czytelnik, 1954, 518 p. Nr. inv. 607, cota II- 171.
45. Idem, Opowiadania. 1918-1953. <tom II>. Warszawa. Spoldzielnia Wydawnicza
Czytelnik. 1954. 667 p. Nr. inv. 608, cota II- 172.
46. .1astrun, Mieczyslaw, Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim. Wydanie
drugie, Warszawa, Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1955, 544 p. Nr. inv. 609,
cota II- 173.
47. Jez. Teodor Tomasz, Pamiqtniki starajqcego siq. Z ilustraejami Juliusza Kossaka.
Warszawa, Czytelnik, 1956, 386 p. Nr. inv. 610, cota II- 174.
48. Kalina, Pawel, Slownik podrqczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki. czqsc
druga. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1957, 73 I p. Nr. inv. 510, cota 1- 248.
49. însemnări: f.[l], f.t., ex libris manuscris şi ştampilă, cerneală albastră, în limbile
polonă, franceză şi engleză: “Egzemplarz wymienny nie do sprzedazy”.
50. Kipling, Rudyard i Balestier, W., Tajemniczy naszyjnik. Romans. Warszawa.
Naklad Gebethnera i Wolfa, 1901, 253 p. Nr. inv. 684, cota II- 247. Este colligat
cu nr. 40.
51. Konopnicka, Maria, Wybor pism. Warszawa, Ksi^zka i Wiedza, 1954, 481 p. Nr.
inv. 722, cota IV- 18.
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52. Korzeniowska, Jadwiga, Nad si/y. Powiesc. Krakow, Nakladem Ksişgarni Spolki
Wydawniczej Polskiej, 1893, 195 p. Nr. inv. 615, cota 11- 179.
53. însemnări: F.t., ex libris ştampilă: “Jakubowicz. Nr. 231’'; ex libris manuscris,
cerneală neagră: “Jakubowicz, 212 ”.
54 *** Krakow buciuje Muzeum Narodowe. Krakow, Nak/adem Komitetu Budovvy
Muzeum Narodowego w Krakowie, 1935, 55 p. + ilustraeje. Nr. inv. 703. cota III107.
55. însemnări: F. t., ex libris manuscris, creion roşu. cerneală neagră: “Jakubowicz,
Nr. 200”.
56. Kraszewski, Jozef Ignacy, Syn Jazdona, powiesc historyczna, 'I'om pierwszy.
Warszawa, Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1953, 439 p. Nr. inv. 704, cota III108.
57. însemnări: F.t., cerneală albastră: ‘‘Najserdecznejsze zyczenia noworoczne zasyla
Matce, Franiu<?>”.
58. Idem, Szalciwila, Powiesc. Warszawa, Spoldzielnia Wydawniczo-Oswiatowa
“Czytelnik”, 1950, 204 p. Nr. inv. 705, cota III- 109.
59. însemnări: F. gardă anterioară, cerneală albastră: ”Dla Matki na Gwiardkş <?>,
Franciu” .
60. Idem. Zygmunlowskie czasy, Powiesc z roku 1572. Warszawa, Ludowa
Spoldzielnia Wydawnicza, 1955, 451 p. Nr. inv. 616, cota II- 180.
61. Idem. Bialy Ksiqz. Warszawa, Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1955, 375 p.
Nr. inv. 612, cota II- 176.
62. Idem, Dwie krolowe. Powiesc historyczna (Bona i Elzbieta), Warszawa, Ludowa
Spoldzielnia Wydawnicza, 1955, 408 p. Nr. inv. 613, cola II- 177.
63. Idem, Misirz Twardowski. Powiesc z podan gminnych, Warszawa, Ludowa
Spoldzielnia Wydawnicza. 1955, 254 p. Nr. inv. 614, cota II- I 78.
64. Idem, Zbior powiesci <Ostatni z siekierzynskich. Czercza mogila>. Wadanie
nowe, przejrzane, poprawione i uporzqdkovvane przez Autora. Lwovv, W ksişgarni
Gubrynowicza i Schmidta, 1872; Warszawa, W Ksiqgarni Michala Gliicksberga,
209 p.+ 141 p. Nr. inv. 514. cota I- 252. Fără legătură.
65. însemnări: Pe ambele f. t., cerneală neagră, ex libris persoană: “ D. Rubinowicz”.
6 6 . Kruczkowski, Leon, Kordian i Cham. Warszawa, Paristwovvy Instytut
Wydavvniczy, 1955, 250 p. Nr. inv. 617, cota II- 181.
67. Kurck, Jalu, Ksiqga Talr. Warszawa. Iskry, 1955, 521 p. Nr. inv. 706. cota III110.
6 8 . Lam. Jan, Wielki swiat Capowic. Warszawa, Czytelnik. 1952, 163 p. Nr. inv. 620,
cota II- 184.
69. însemnări: P. 5, ex libris manuscris, pastă albastră: “Jakubowicz”.
70. Lamartine, Al. de, Jocelyn. Dziennik wieiskiego plebana. Krakow, Naklad
Redakcyj “Swiata”. 1891, 319 p. Nr. inv. 515, cota I- 253.
71. însemnări: Pe cotor, imprimare aurită: “La Martine’ a Joselyn. Z mţczşnskiego
zywota”.
72. F.t., ex libris ştampilă: “Nr. 203, Jakubowicz”; ex libris manuscris, cerneală
neagră: “Nr. 210. Jakubowicz”.
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73. Lechicki, Czeslavv, IV walce z dem oralizacj\ Tom 1. Szkicc literacko-spoleczneMiciscc Piastowe. <Warszawa>, Wydavvnictwo Tow. Sw. Michala Archaniola,
1932,241 p. Nr. inv. 622, cota II- 186.
74. însemnări: F.t., f. 241, ex libris, manuscris, cerneală neagră şi roşie:”Franciszek
Jakubowicz, Lwow, 1935. Inv. Nr. 13 a”. F. gardă anterioară, ex libris manuscris,
cerneală neagră:”Franciszek Jakubowicz” . F.t., 13, 241, ex libris manuscris,
creion albastru; "Jakubowicz”.
75. Idem, W walce z demoralizacjq. Tom II. Szkice literacko-spolcczne. Miejsce
Piastowe. <Warszawa ?>, Wydavvnictwo Tow. Sw. Michala Archaniola, 1933,
3 18 p.
76. însemnări: F. gardă anterioară, ex libris. manuscris, ccrneală neagră: “ Franciszek
Jakubowicz”. F.t.. p.557, ex libris manuscris, cerneală neagră şi roşie: “Franciszek
Jakubowicz, Lwow, 1935, Inv. Nr. 13 b” . F.t., p.301. ex libris, manuscris, creion
albastru: “Jakubowicz” .
77. Lewicki, Anatol. prof. dr., Zarys historji Polski. Tom II. Warszawa, Naklad
Gebethnera i Wolffa, 1929. 282 p. Nr. inv. 708. cota III- 112.
78. însemnări: F.t., ex libris, manuscris, creion albastru: “Jakubowicz, Nr. 118". P.
268. ex libris manuscris, cerneală neagră: “F. Jakubowicz. Lwow, 22/ IV, 1937”.
79. Lisowski, Henryk, Zelazowa Wola-Miejsce urodzenia Fryderyka Chopina.
Warszawa, Wydavvnictwo “Sztuka”, 1955, 9 p. + 39 ilustraţii. Nr. inv. 724, cota
IV- 19.
80. London, Jack, Nowelle, I. Warszawa, Iskry, 1956, 191 p. Nr. inv. 624, cota II188.
81. Lozinski, Walcr. Szaraczek i Karmazyn. Powiesc w dvvoch czşsciach-cz^sc
pierwsza i druga. Grodek, Nakladem i drukiem J. Czainskiego, 1892, 150+310 p.
Nr. inv. 519, cota 1-257.
82. însemnări: F. forzaţ anterioară, f.t., p.3, ştampila ovală: “Czytelnia Polska w
Suczawie, inv. 273, 420”. F.t., ex libris manuscris, cerneală neagră: “Wladyslaw
Dumn...* “ .
83. Lukomski, Stanislaw, ks., Konkordat zawarly dnia 10 lulego 1925 roku pomiqdzy
stolic<{ apostolskq I Rzeczqjmspolitq Polskq. Lomza, Sklad Glowny; Ksişgamia
“Unitas”, 1934. 428 p. Nr. inv. 625, cota II- 189.
84. însemnări: F.t., ex libris manuscris, creion roşu: “Jakubowicz”. F.[ 1J. ex libris
manuscris, cerneală albastră: “ ...* IV, 1939”.
85. *** Lwowski Synod Archidiecezialny R. P. 1930. 246 p. Nr. inv. 709. cota III1 13.
8 6 . însemnări: F.t., sus, ex libris manuscris, cerneală neagră:”Ks. Marjan Jozef
Jozefowicz, Lwow, 1935”. F.[2], ex libris manuscris, creion roşu, cerneală neagră:
“Jakubowicz, Nr. 276 a”. Passim. ştampilă ovală: “Ex libris ks. M.J. Jozefowicz”.
87. Măder, Robcrt, Maria zwyciqzy ! . Poznari, Nakladem naczelnego Instytutu Akcji
Katolickiej, 1935, 83 p. Nr. inv. 521, cota I- 259.
8 8 . însemnări: Passim, ex libris manuscris, creion roşu, cerneală neagră: “Jakubowicz,
No. 95”.
89. Makuszynski, Kornel, Kartki z kalendarza. Krakow, Wvdawnictwo Literackie.
1956,453 p. Nr. inv. 626, cota II- 190.
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90. Idem. Szatan z siodmej klasy. Warszawa, Nasza Ksiegarnia, 1958, 259 p. Nr. inv.
627. cota II- 191.
91. însemnări: F.t., cerneală albastră: ‘‘Na milq pamiqtku z Polski”.
92. Idem. Perly i wieprze. Krakow, Wydawnictwo Litcrackie, 1957, 179 p. Nrv iijv..
523, cota l - 261.
93. Marshall, Bruce, Chwala Cory Krolewskiej. Warszawa, Wydawnictwo ‘‘Pax”,
1955, 268 p. Nr. inv. 630, cota II- 194.
94. Mcersch, Maxence van der, Ciala i dusze. Warszawa, Wydawnictwo "Pax”, 1956,
643 p. Nr. inv. 679. cota II- 242.
95. Mercier, Kardynal, Do moich alumnow. Krakow, Wydawnictwo Ksişzy Jezuitow,
1933, 206 p. Nr. inv. 710, cota III- 114.
96. însemnări: F.t, sus. ex libris. manuscris, cerneală neagră şi roşie:” Franciszek
Jakubowicz, Lwow, 1934, Inv. Nr. 19”. Passim, cx libris manuscris, creion
albastru: “Jakubowicz, No. 19”.
97. Merezkowski, D., Julian Apostata. Warszawa, Naklad Gebethncra i Wolffa, 1901,
404 p. Nr. inv. 635, cota II- 199.
98. însemnări: F.t., ex libris, manuscris şi ştampilă, cerneală neagră: “Jakubowicz, Nr.
221,337”.
99. Mickiewicz, Adam, Dziela. Wydanie narodowe. Tom I. Wiersze. Krakow.
Spoldzielnia Wydawnicza “Czytelnik”, 1949.
519 p. Nr. inv. 638. cota 11-201.
100. Idem, Dziela. Wydanie narodowe. Tom II. Powiesci poetyckie. Krakow,
Spoldzielnia Wydawnicza “Czytelnik”, 1949,
310 p. Nr. inv. 639, cota II- 202.
101. Idem, Dziela. Wydanie narodowe. Tom III. Ulwory dramatyczne. Krakow,
Spoldzielnia Wydawnicza “Czytelnik”, 1949, 490 p. Nr. inv. 640, cota II- 203.
102. Idem, Dziela. Wydanie narodowe. Tom IV. Pan Tadeusz. Krakow, Spoldzielnia
Wydawnicza “Czytelnik”, 1949, cota II- 204.
103. Mitchell, Margaret, Przeminqlo z wiatrem, Tom I-IV, Warszawa, Czytelnik, 1957,
392 p, 3 10 p., 448 p„ 264 p. Nr. inv. 642-645, cota II- 205-208.
104. însemnări: P.l, toate volumele, cerneală albastră, limbile polonă, franceză şi
engleză: “Egzcmplarz wymienny nie do sprzedazy” .
105. Mlynarczyk, Juljan, ks. Dr., Walka o dusze ludzkie. Niepokalanow, Naklad
Centrali Milicji Niepokalanej, 1936, 138 p. Nr. inv. 527, cota I- 265.
106. însemnări: F.t., p. 138, cx libris manuscris, creion albastru: “Jakubowicz. No. 96”.
P .l, cerneală neagră:”Lwow, 4/VI 1936”.
107. Morawski. Maryan T. J„ ks.. Filozofia i je j zadanie. Wydanie drugie uzupclnione.
Lwow, Nakladem Autora, 1881, 425 p. Nr. inv. 711, cola III- 115.
108. însemnări: f. forzaţ. f. t., ex libris ştampilă: “K. A. Moszynski”. F. t.. p. 425, ex
libris, manuscris, cerneală neagră, creion albastru: “Jakubowicz, No. 18”. F. t., ex
libris manuscris, cerneală neagră: “Franciszek Jakubowicz, Lwow, 1934”.
109. Muszynska-Hoffmannowa Hanna, Pucharek ze srebra, Warszawa, Instytut
Wydawniczy “Pax”, 1968, 306 p. Nr. inv. 646, cota II- 209.
110. însemnări: P. 7, sus, pastă albastră, ex libris manuscris: “Iacubovici”.
111. *** Na Warszawskim zamku, Powiesc historyczna, Grodek, Nakladem i drukiem
J. Czainskiego. 1891, 458 p. Nr. inv. 647, cota 11-210.
112. însemnări: F.t., sus, ex libris manuscris, cerneală neagră: “ W. Duium <?>. E. 78”.
Passim, ştampila ovală: “Czytelnia Polska w Suczawie”.
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113. Oleska, Ela, Wslqga Krolowej, Basn sceniczna w 3-ech odslonach, Poznan,
Nakladem Spolki Akcyjnej “Ostoja”, 1933, 36 p. Nr. inv. 649, cota II- 212.
114. însemnări: F. t., sus. cerneală neagră, roşie, ex libris, manuscris: “Franciszek
Jakubowicz, Lwow, 1934. Inv. Nr. 37” . F. t., jos, ex libris manuscris, creion
albastru: “Jakubowicz”.
115. Orzeszkowa, Eliza, Pieşti przerwana, Warszawa, Naklad Gebctlmera i Wollla,
1896, 233 p. Nr. inv. 530, cota I- 268.
116. însemnări: C. 2, etichetă imprimată: “J. Wicentowicz introligator univ. w
Czerniowcach”. F.t., sus, ex libris ştampilă: “Nr. 239, Jakubowicz”. F.t., jos, cx
libris manuscris, cerneală neagră: “ 182. Jakubowicz”.
117. Pietkiewicz, Kazimierz, Haft i zdobienie stroju ludowego, Warszawa,
Wydawnictwo “Sztuka”, 1955, 72 p.+ 139 ilustraţii. Nr. inv. 725, cota IV- 20.
I 18. Piotrowski, Jozef, dr., Katedra ormianska we Lwowie - w swietle restauracyj i
ostatnich odkryc, z 65 ilustraejami- Lwow, Kurji Mctropolitalnej Obrzqdku orm.kat. We Lwowie, 1925, 45 p. + ilustraţii. Nr. inv. 712, cota 111- 116.
119. însemnări: F.t., cx libris manuscris, creion albastru, cerneală neagră: “Jakubowicz,
No. 133”.
120. Plazewski, Jerzy, Mala historia filmu w ilustracjcich, Warszawa, Filmowa
Agencja Wydawnicza, 1957, 339 p. Nr. inv. 726, cota IV- 21.
121. însemnări: F.t., cerneală albastră: “Kochanej cioci Romie, Ewa. Ruda Slqska, 11
luty < 19>58 r<oku>”.
122. Podolenski T. J., Stanislaw ks., Podrqcznik pedagogiezny - Wskazowki dla
rodzicow i wychowawcow. Wydanie drugie. Krakow, Wydawnictwo Ksiţzy
Jezuitow, 1930, 408 p. Nr. inv. 650, cota II- 213.
123. însemnări: F.l gardă, f.t., ex libris manuscris, ştampilă: “Ex libris ks. Marian
Jozef Jozefowicz”. F. t., ex libris, ştampilă: “Jakubowicz. Nr. 224”.
124. Prus, Boleslaw, Lalka, Tom I-II, wydanie trzecie, Warszawa, Panstwowy Instytut
Wydawniczy, 1953, 503p., 419 p. Nr. inv. 651, 652, cota 11- 214, 215.
125. Idem. Grzechy dziecinstwa, Warszawa, Naklad Gebethncra i Wolffa, 1896, 175 p.
Nr. inv. 532, cota 1- 270.
126. însemnări: C.2, etichetă imprimată: “J. Wicentowicz introligator uniw. w
Czerniowcach”. F.t., ex libris, ştampilă, manuscris: “Jakubowicz, Nr. 240”;
“Jakubowicz. 183”.
127. Reymont, Wladyslaw St., Fermenty, tom I, Krakow, Wydawnictwo Litcrackie,
1955. 436 p. Nr. inv. 656, cota II- 219.
128. Idem. Komediantka, Krakow, Wydawnictwo Litcrackie, 1955, 323 p. Nr. inv.
657, cota II- 220.
129. Rodziewiczowna, Maria, Szary proch - Powiesc. <Warszawa>, Spoldzielnia
Wydawnicza Czytelnik, 1957, 286 p. Nr. inv. 659, cota II- 222.
130. însemnări: F.l, cerneală albastră, în polonă, franceză, engleză: “Egzcmplarz
wymienny - nie do sprzedazy”.
131. Idem, Na făli - Powiesc wspolczesna-, Warszawa, Nakladem ksişgarni Teodora
Paprockiego i S-ki, 1894, 304 p. Nr. inv. 536, cota 1- 274.
132. însemnări: F.t., ex libris ştampilă, manuscris: “Jakubowicz. Nr. 194”;
“Jakubowicz, 279”; “Ksişgarnia H. Altenberga, dawniej Richtcra. we Lwowie”.

Olimpia Mitric, Aura Brădăţan

133. Rogowicz, Wactaw, Warszawa wydarta niepamiqci, Krakow, Wadawnictwo
Literackie, <1956>, 184 p. Nr. inv. 660, cota 11- 223.
134. Romanowicz I". S., Jan, ks., Blogoslawiony ks. Jan Bosko.Warszawa, Nakladem
Inspektoratu X.X.Salejanow, 1929, 171 p. Nr. inv. 713, cota 111- 117.
135. însemnări: Passim, ex libris, manuscris, creion albastru: ‘‘Jakubowicz. No. 12".
136. *** Roman Dmowski 1864-1939 -zyciorys. wspomnienia, zbior fotografij-,
Poznan, Drukiem i nakladem Wydawnictw Drukarni Polskiej Spolka Akcyjna w
Poznaniu, 1939, 93 p. Nr. inv. 727. cota IV- 22.
137. însemnări: F. 1. ex libris, manuscris, creion albastru:’'Jakubowicz. Nr. 287”.
138. Schnitzler, Artur, Lejtnant Gustl i inne opowiadania, Warszawa, Iskry, 1957, 340
p. Nr. inv. 665, cota II- 228.
139. însemnări: F. 1, cerneală albastră, în polonă, franceză, engleză: “Egzemplarz
wymienny - nie do sprzedazy”.
140. Sienkiewicz, Mcnryk, Krzyzacy - Powiesc w czterech toniach. Wydanie
jubileuszowe. Tom III. Warszawa, Naklad Gebethnera i Wolffa, 1900, 339 p. Nr.
inv. 545, cota 1- 283.
141. însemnări: Passim. ştampilă ovală: “Czytelnia Polska w Suczawie. 237 /09; Nr.
118”.
142. Solski, Ludwik, Wspomnienia 1855-1893. tom I . Na podstawie rozmow napisal
Alfred Woycicki. Krakow, Wydawnictwo Literackie. 1955. 272 p. Nr. inv. 668 .
cota I I - 231.
143. Idem, Wspomnienia 1893-1954. <Tom II>. Na podstawie rozmow napisal Allred
Woycicki. Krakow, Wydawnictwo Literackie, 1956, 561 p. Nr. inv. 669, cota II232.
144. Stockl, A., dr., Weingărtner, J., dr„ Historja filozof]i w zarysie. Wydanie trzecie.
Krakow, Nakladem Wydawnictwa Ksişzy Jezuitow, 1930, XX, 654 p. Nr. inv.
714, cota III- I I 8 .
145. însemnări: F.t., ex libris ştampilă, manuscris, creion albastru: “Ex libris ks.
M.J.Jozefowicz”; "Aureliusz Marjan B. Ciempa, Ordinis S. Augustini”;
“Jakubowicz. Nr. 264’'.
146. Swiderski, Leonard, ks.. dr.. Atlas Misji Katolickich. Lwow, Nakladem Zwiazku
Misyjnego Duchowienstwa w Polsce, <f.a.>, 34 p.+ hărţi. Nr. inv. 728, cota IV23.
147. Szymanowski, Karol. O Fryderyku Chopinie. Krakow, Polskie Wydawnictwo
Muzyczne, 1949. 64 p. Nr. inv. 717, cota III- 121.
148. Sohan, Abgar, Nie ma metryki ! - Obrazek z zycia ludu podolskiego. Lwow,
Ksişgarnia Jakubowskiego i Zadurowicza, 1894, 179 p. Nr. inv. 547 , cota I- 285.
149. însemnări: FI, ex libris ştampilă, manuscris, cerneală neagră: “Nr. 213.
Jakubowicz”; “274. Jakubowicz”.
150. Tcodorowicz, Jozef. ks. Arcyb., Leon XIII. Wohec swego wieku. Krakow, Spolka
Wydawnicza Polska, 1903, 32 p.
151. însemnări: F. 1, ex libris manuscris, creion albastru, cerneală neagră: “Jakubowicz.
No. 162”.
152. Tetmajer, Kazimierz, Na skalnym Podhalu. Krakow, Wydawnictwo Literackie.
<I955>, 507 p. Nr. inv. 671, cota II- 234.
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153. Uminski. Jozef, dr.Fil.ks., Niebezpieczenstwo Tatarskie w polowie XIII w. / papiez
Innocenty IV. Lwow, Nak/adcm Tow. “Bibljoteka Religijna”, 1922. XVIII. 152 p.
Nr. inv. 718, cota IIT- 122.
154. însemnări: F.t., ex libris, ştampilă: “Jakubowicz. No. 151”.
155. Undset, Sigrid. O lafsyn Auduna, l-II, Warszawa, “Pax”, 1955. 484 p., 459 p. Nr.
inv. 674,675. cota 11- 237, 238.
156. Idem, Wiosma, Warszawa, “Pax”, 1955, 270 p. Nr. inv. 676, cola II- 239.
157. însemnări: F. 1. cerneală albastră, în polonă, franceză şi engleză: “Egzemplarz
wymienny - nie do sprzedazy” .
158. Uwagi o chrystyanizmie i năuce, wedlug Beltex'a ulozyl Iwanow- przetlumaczyl i
uzupelnil Jozef Tyszkiewicz, wydanie wznowione. Krakow, Spolka
WydawniczaPolska, 1910, VII. 267 p. Nr. inv. 677, cota II- 240.
159. F.t., ştampilă etichetă: “Zienkowicz i Chşciriski. Ksişgamia. Lwow”;
“Jakubowicz. No. 78” <ex libris imprimat>.
160. Vale, Eugene, Trzynasty Apostol. Warszawa, Instytut Wydawniczy “Pax”, 1964.
380 p. Nr. inv. 678, cota II -241.
161. însemnări: F. 1 gardă, ex libris, manuscris, cerneală albastră: “Iacubovici”.
162. Wais, Kazimierz, ks. Dr.. Kosmologja szczegolowa, czqsc /,Gniczno.Nak/adcm
“Studia Gnesnensia”, 1931, 388 p. Nr. inv. 720, cota III- 124.
163. însemnări: F.t.. sus, ex libris manuscris, ştampilă: “Heinoroicz Ludwik”;
“Jakubowicz. No. 24 a” .
164. Wankowicz, Melchior, Tqdy i Owqdy, Wydanie drugie. Warszawa, Iskry, 1971,
473 p. Nr. inv. 68 o, cota II- 243.
165. Wharton. Edyta, Swiat zabawy (The House o f Mirth). Lwow, Nakladem “.SVowa
Polskiego”, 1908, 351 p. Nr. inv. 683, cota II- 246.
166. însemnări: Passim, ştampilă ovală: “Czytelnia Polska w Suczawie. 276”.
167. Wilkins, Mary E., Pembroke, Powiesc z zycia amerykanskiego, Warszawa,
Naklad Gebethnera i Wolffa. 1900, 249 p. Nr. inv. 684, cota II- 247. Colligat cu
titlul de la nr. 40 .
168. însemnări: F.t.. ex libris ştampilă, manuscris, cerneală neagră: “Nr. 220.
Jakubowicz”; “Jakubowicz, 281”.
169. Windakiewicz, Stanislaw, Piotr Skarga. Krakow, Nakladem Krakowskicj Spolki
Wydawniczej, 1925, 239 p. Nr. inv. 685, cota II- 248.
170. însemnări: F.t., p. 239, ex libris manuscris, ştampilă, cerneală neagră: “Franciszek
Jakubowicz, Lwow, 1935”; "Jakubowicz, No. 16”.
171. Zagorski, Wlodzimierz, O wlasnych skrzydlach, Powiesc wlasnosc. Warszawa,
Naklad i druk S. Lewentala. 1891. 189 p. Nr. inv. 554, cota I- 292.
172. însemnări: F.t., ex libris, ştampilă, manuscris: “Nr. 199. Jakubowicz”; “Nr. 215.
Jakubowicz”.
173. Zahorska. Wanda, Wazon iryzowany, Nowele. Warszawa, Bibljoteka Domu
Polskiego, f.a., 156 p. Nr. inv. 555 (vechi: 548), cota I- 293.
174. însemnări: Passim, ştampila: "1. kolo T.S.L. w Krakowie”.
175. Zambrzycki, Wladyslaw, Pamitţtnik Filipka. Warszawa, Czytelnik, 1956, 263 p.
Nr. inv. 687, cota II- 250.
176. însemnări: P.7, ex libris manuscris, cerneală albastră: “Jakubowicz”.
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177. Zapolska, Gabryela. Jcmka, Powiesc wspolczesna, tom I. Warszawa, Naklad
Gebethnera i Wolffa, 1895, 225 p. Nr. inv. 556, cota 1- 294.
178. însemnări: F.t., cx libris ştampilă, manuscris, cerneală neagră: “Nr. 215.
Jakubowicz”; ‘"'276. Jakubowicz”; ştampilă ovală: “Gubrynowicz i Schmidt.
Ksişgarnia i Sklad nul. We Lwowie”.
179. Zientarowa, Maria, Drobne ustroje. Warszawa, Panstwowy Instylut Wydawniczy,
1956. 181 p. Nr. inv. 688 , cota II - 251.
180. Zabko-Potopowicz, Boleslaw. Diamentowa rzeka.
Warszawa, Ludowa
Spoldzielnia Wydawnicza, 1977. 222 p. Nr. inv. 553, cota I- 291.
181. Zukrowski, Wojciech, Wybor opowiadan. Warszawa, Czytelnik. 1959, 638 p. Nr.
inv. 691, cota II- 254.
182. însemnări: F .l, cerneală albastră, manuscris, limbile polonă, franceză, engleză:
“Egzemplarz wymienny nic do sprzedazy”.
183. Zyla, X. Wladyslaw, Katedra Ormianska we Lwowie. Krakow, Nakladem autora.
1919, 160 p. + ilustraţii. Nr. inv. 690, cota II- 253.
184. însemnări: F.t., ex libris ştampilă: “Jakubowicz. No. 1 12”.

KSIAZK1 POLSKIE ZE ZBIORU DOMU PAMl^CI SIMIONA
FLOREA MARIANA VV SUCZAWIE
- Strcszczenie Dom pamişci Simiona Florea Mariana w Suczawie, otwarty dla
odwiedzajqcych w roku 1974. gromadzi cenne eksponaty, dotyczacc
zycia i
dzialalnosci czlonka akademii rumunskiej S. FI. Mariana (1847-1907) - ksi<;dza.
uczonego. profesora, folklorysty i etnografa swiatowej slawy, ale zawiera rowniez zbior
ponad 10.000 ksiiţzek rumunskich i obcojşzycznych oraz tysi^ce dokumentow
historycznych, korespondcncjş, rşkopisy i zdjecia.
Wsrod ksic\zek pozostalych po S. FI. Marianie i czlonkach jego rodziny
zachowaly siş ksiqzki z donacji. Mişdzy nimi - 126 tomow w jşzyku polskim, bşdiţcych
donacj% Urzşdu Miejskiego w Suczawie z 1982 r. Si\ to ksiqzki wydane w drugiej
polowie XIX w. I w XX w. W Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Grodku,
Lomzy, Wilnie. Niepokalanowie, Gnieznie - ksi^zki beletrystyczne, historyczne,
etnograficzne, filozoficzne, religijne. pedagogiczne, leksykograficzne, z zakresu krytyki
Iiterackiej. Z punktu widzenia pochodzenia, 7 ksiazek noszqstem pel Czytelnii Polskiej
w Suczawie; tamtc, z wyjqtkiem kilka tomow, nalezaly rodzinie Jakubowicz. Ex-librisy
i notatki na stronach ksi^zek dodatkowo podnoszq walory zbioru i jego wartosc.
Poniewaz wspolnota polska w Suczawie, i nie tylko. moze byc zainteresowana
tymi ksiqzkami, podajemy ich Inwentarz, zawierajqey charakterystyczne elementy
kazdego tytulu. wlqcznic ex-librisy i notatki.

U N IT A T E ÎN D IV ER SITA TE: C O N SID E R A Ţ II A SU P R A
IN T E G R Ă R II PO L O N E Z IL O R B U CO VIN EN I ÎN R E G A T U L ROM ÂN
(1918-1928)

Daniel HR E N CIU C

Polonezii bucovineni au reprezentat o minoritate naţională carc şi-a adus o
contribuţie însemnată la modernizarea spaţiului Bucovinei istorice. Deloc întâmplător,
generalul G raf von Spleny a exclamat, la un moment dat: „D/e Polen nutssen den
Deutschen weichen, in der Bukowina ist zu wenig Platzfiir zwei Kultullrăger (s.n.) !” *
Polonezii au reprezentat o comunitate concentrată preponderent în zonele
urbane ale Bucovinei, în frunte cu oraşul Cernăuţi, important centru spiritual,
educaţional, confesional şi politic. Limba poloneză a reprezentat una din cele patru
limbi oficiale în Bucovina, polonezii dczvoltându-şi - în vremea administraţiei austriece
o reţea şcolară şi confesională foarte bine organizată. Viaţa culturală a comunităţilor
poloneze s-a desfăşurat în jurul Caselor Polone (Dom Polski). Polonismul în Bucovina
s-a sprijinit şi dezvoltat constant în jurul Bisericii romano-catolice, a şcolilor,
societăţilor culturale precum şi a presei în limba maternă, dublat de o reprezentare
politică convingătoare în Dieta Bucovinei, beneficiind dc posibilitatea participării la vot
în cadrul curiei polone (din 1911).
Relaţiile dintre polonezi şi români s-au desfăşurat, după 1918, pe tiparul
apropierii şi a intereselor comune dintre Regatul Român şi Republica Polonă, construcţii
politico-statale finalizate la 11 noiembrie (proclamarea independenţei Poloniei) şi la 1
decembrie 1918 (apariţia României Mari) . Mareşalul Jozef Pilsudski, şeful statului
polonez, s-a dovedit a fi un marc prieten al României, iar perechea regală Ferdinand I şi
Maria de I lohenzollem, s-au simţit atraşi de Polonia şi dc polonezi.
Polonii bucovineni, în frunte cu Stanislaw Kwiatkowski, au fost singura
comunitate etnică carc a acceptat, fără rezerve. Unirea Bucovinei cu Regatul Român
(urmând exemplul confraţilor lor din Basarabia şi recomandările Varşoviei), nutrind
fireşti aşteptări faţă de autorităţile statului român. Comportamentul şi atitudinea lor au
fost corecte vizavi de complexitatea măsurilor dc integrare, adoptate de către autorităţile
române, fapt care rezultă din analiza textelor şi documentelor istorice. Autorităţile
române le-au promis polonezilor bucovineni respectarea drepturilor lor identitare
precum şi o reprezentare proporţională adecvată în administraţia locală, aspcct care nu
s-a regăsit întotdeauna în măsurile autorităţilor române, acuzate dc promovarea unei
politici dc „românizare” (acuzaţia nu era neapărat nouă, ea fiind valabilă pentru toate

1 A.A.N., fond K.N.P.. dosar 82, f. 29.
2 „Glos Ludu”, Tygodnik Demokrayczny. Organ Polskiej Rady Narodowej na Bukowinie,

Cernăuţi, nr.108, din 2 ianuarie 1921, p. 1. Vezi articolul Runnmia i Polska.
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minorităţile naţionale şi viza politica Partidului Naţional Liberal după 1922)3. Witold
Sworakowski a acuzat autorităţile că obligă şcolilc particulare polone să poarte
corespondenţă numai în limba română, inclusiv traducerca documentelor şcolare
(cataloage, foi matricole, etc.) în limba oficială'1. Introducerea obligativităţii studiului
istoriei şi geografiei în limba română la şcolile cu limba de predare polonă (inclusiv
predarea unei ore de limbă română săptămânal), precum şi susţinerea examenului final
dc absolvire în limba română (în faţa unei Comisii străine) a nemulţumit comunitatea
polonă\ între 16 şi 18 mai 1920 a avut loc vizita. în Bucovina, a perechii regale române
Pcrdinand I şi Maria de Hohenzollern. Au fost vizitate mai multe localităţi bucovinene,
în frunte cu oraşul Cernăuţi unde, în incinta Palatului Mitropolitan, liderii minorităţilor
etnice - polonii fiind reprezentaţi de către Kwiatkowski şi Gornecki - l-au asigurat pe
regele Fcrdinand de loialitatea lor. iar monarhul a declarat că „nu face nici o deosebire
de naţionalitate: pentru el toţi locuitorii ţării sunt cetăţeni români cu drepturi egale”
(s.n.) . Perechea regală a vizitat Casa Polonă din Cernăuţi şi celelalte edificii ale
minorităţilor, participând, în acelaşi timp, la serviciile religioase ale minorităţilor, având
discuţii şi întâlniri cu membrii fiecărui cult religios în parte. în discuţia cu inspectorul
şcolar şef, Constantin Mandiccvschi, regele Fcrdinand I şi-a exprimat încrederea în
faptul că „naţionalităţile din Bucovina sc vor putea dezvolta ca şi până acum. în limba
maternă”7.
Cu toate acestea, în iunie 1920, delegaţia Consiliului Naţional Polonez din
Bucovina a redactat un memoriu adresat prim-ministrului Alexandru Averescu, prin
care se cerea respectarea drepturilor politicc si culturale ale polonilor din Bucovina8.
Memoriul avea şase pagini (printre semnatari, Al. Skibiecowski, A. Panecki, L.
Kaminicczky, 1. Kenkala), reprezentând solicitările polonilor bucovineni, stabilite în
cadrul şedinţei Consiliului Naţional Polon din 14 mai 1920v. Solicitarea polonilor
bucovineni sc lega de obţinerea reprezentării parlamentare în contul acestei etnii
întrucât, potrivit unui calcul simplu, pe lângă cei 50.000 dc poloni din Bucovina sc
adăugau şi confraţii lor din Basarabia (estimaţi la 30.000 de suflete), rezultând un total
de 80.000 dc cetăţeni români de origine polonă, număr suficient pentru atribuirea unui
mandat parlamentar, potrivii prevederilor legislative. în text se atrăgea atenţia asupra
atitudinii comunităţii polone faţă de Unirea Bucovinei şi Basarabiei cu Regatul Român.
Polonimea trăitoare în spaţiul românesc „şi-a manifestat, printr-o aderare deschisă,
sentimentele sale pentru România întregită [...], dorind a contribui, cu toate puterile sale,
intelectuale şi materiale, la progresul şi consolidarea României întregite11'0. Acestor
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ir«umente li se adăugau altele, printre carc faptul că, în perioada administraţiei austriecc
i Bucovinei, în Dictă, polonii aveau 6 reprezentanţi (2 aleşi prin vot universal,
ic prezentând populaţia urbană şi rurală, şi 4 reprezentanţi ai marilor proprietari
funciari)11.
Stanislaw Kwiatkowski 12 a reprezentat comunitatea polonă în Parlamentul
României Mari (noiembrie 1919 -m artie 1920), acceptat, dc către prim-ministrul Arthur
Vaitoianu, prin intermediul ministrului delegat pentru Bucovina (Iancu Flondor), pe
lista oficială a partidului aflat atunci la guvernare. El a intrat, ulterior, în Partidul
Democrat al Unirii13. Semnatarii documentului mai atrăgeau atenţia asupra faptului că
simpatiile româno-polone in Bucovina sunt vechi, din timpul administraţiei austriece,
unite împotriva germanizării .şi expansiunii elementului ucrainean" şi că. prin unirea
Bucovinei cu România11, din 15/28 noiembrie 1918. ..populaţia polonă s-a văzut în
sfârşit ajunsă la adăpost contra încercărilor de deznaţionalizare, ştiind că stalul român
nu va pune stavilă dezvoltării etnice a populaţiei poloneze (s.n.)“ \
în urma aplicării reformei agrare din 1921, un număr de 367 de poloni au fost
împroprietăriţi cu 1.446 hectare de pământ
Dintre aceştia. 16 erau din judeţul Zastavna,
16 din judeţul Cernăuţi, 44 din judeţul Coţmani, 14 din judeţul Văşcăuţi, 33 din judeţul
Vijniţa, 39 din judeţul Storojineţ17. 40 din judeţul Şiret18, restul proprietarilor aparţinând
judeţelor sudice din Bucovina (Rădăuţi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Gura
Humorului)19. înfăptuirea reformei agrare a dus Ia exproprierea proprietăţilor unor poloni,
fapt care a condus la acumularea unor nemulţumiri şi pretenţii de despăgubiri financiare
adresate autorităţilor române (dc cătrc partea polonă). Un astfel de document - depistat în
fondurile A.M.A.E. - conţine o întreagă listă: conţii Bawarowski (exproprierea moşiei
Putila - 7.750 ha păduri, teren arabil păşuni şi livezi: din judeţul Rădăuţi au primit o rentă
de expropriere cifrată la 87.102.400 lei), prinţul Lubomirski (exproprierea moşiei Putila
labloniţa - 1.481 ha. a primit rentă de expropiere în valoare dc 35.325.204 lei). Anschel
Silber (exproprierea moşiei Kamena, Şişcăuţi şi .lujineţ, din judeţul Cernăuţi, 23.723 ha de
teren arabil şi pădure, a primit rentă de expropriere în valoare de 83.201.035 lei), Stella de
Turnau (exproprierea moşiei Zastavna în suprafaţă de 400 ha)2u.
La nivelul anului 1921. numeroşi funcţionari dc etnie polonă îşi desfăşurau
activitatea în judeţele sudice ale Bucovinei (judeţele Câmpulung Moldovenesc,Vatra

11 Ibidem.
12 Gazeta Polska”, tygodnik demokrayczny, Cernăuţi, nr. 353, din 20 septembrie 1925. p.l.

Articol consacrat decesului lui Stanislaw Kwiatkowski.
3 Florin Angliei. Evoluţia comunităţii polone din România. 1919-1926, în „Glasul Bucovinei”,

nr. 3, 2000, p. 28.

1 Ibidem.
5 Ibidem.

(> Radu Economii, Unirea Bucovinei 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române,
1994, p. 78.
A.N.I.C., Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri (în continuare se va cita:PCM), dosar
3/1920. f. 5 0 - 52.
s Ibidem.
s Ibidem, f. 51.
10Ibidem.
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13 A.N.I.C., Fond P.C.M.. dosar 3/1920. f. 51.

1: în unele lucrări istorice adevărul documentelor istorice esle prezentat distorsionat: Doina
Alexa, Ion Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi culturale. Rădăuţi, Editura
Institutului Bucovina, 2000. p.l90. Poziţia delegaţiei polone a fost exact inversă cum este
prezentată în lucrarea indicată de noi.
15 A.N.I.C., Fond P.C.M., f. 50-52.
16 A.M.A.E., Fond România 1920-1944, voi. f. 394v.
17 Ibidem.
Is Ibidem.
19 Ibidem. f. 395.
211 Idem, Fond 71/Polonia, voi. 52. f. 195. Tabloul reclamaţiunilor polone contra României.
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Dornei şi Gura Humorului)21. în Cernăuţi existau o serie de oameni d e afaceri de etnie
polonă precum: Wladislaw Anton Romankievici (restaurantul „Lucullus”, str. lancu
l-'londor. nr. 12)22, Berezecki Wladislaw (avea o frizerie în Cernăuţi, str. lancu Flondor
nr. 45), Zawadowski Mikolaj (cu o frizerie în Cernăuţi, str. R egina Maria nr. 12),
Fedorczuk Stanislaw (arhitect. Cernăuţi, strada Măzăneanu, n r.l2 /a), Domenik
Kobusiewicz (croitorie str. Tudor Vladimirescu, 7), Bronistaw Smereczyriski (farmacie,
Cernăuţi, str. Romană, nr. 789), ş.a. O statistică întocmită la nivelul anului 1924 pentru
oraşul Cernăuţi ne arată că 368 de meseriaşi, dintr-un total de 2.847 înregistraţi erau de
etnie polonă2'.
în 1919, potrivit statisticilor oferite de sursele româneşti, în Bucovina trăiau
34.119 de poloni, însă datele cuantificate de către funcţionarii Consulatului Polonez din
Cernăuţi indicau cifra de 50.00024.
Comunităţile de poloni bucovineni şi-au păstrat, în general, ponderea
demografică în ansamblul populaţiei provinciei şi după Unire, fapt care rezultă şi din
interpretarea datelor recensământului din 19192\ Conform datelor statistice, polonii
reprezentau, în perioada interbelică, 3,3% din populaţia Bucovinei, respectiv 5,8% din
populaţia urbană şi 2,4 % din populaţia rurală a provinciei26.
Un număr semnificativ de poloni bucovineni au ales să se întoarcă în Polonia,
redevenită stat independent încă din 11 noiembrie 1918, cu graniţe recunoscute, între
anii 1919 şi 1923, dc către instituţiile abilitate aparţinând Conferinţei d e Pacc de la Paris
(1919-1920), Tratatul dc Pace de la Riga (18 martie 1921) respectiv Conferinţa
Ambasadorilor (1923). După stabilizarea situaţiei, polonii bucovineni s-au integrat din
punct dc vedere socio-economic şi cultural în structurile statului rom ân, reprezentanţii
lor fiind aleşi chiar în diverse structuri de conducere. Spre exemplu, din Consiliul de 40
membri al oraşului Cernăuţi, numit de către Ministerul de Interne la 19 iunie 1920,
*27
făceau parte şi patru poIoni~ . Un grup de poloni bucovineni s-au înrolat voluntari în
armatele polone în timpul războiului sovieto-polon (25 aprilie—18 octom brie 1920), sub
conducerea nemijlocită a mareşalului Jozef Klemens Pilsudski. A utorităţile române interesate să-şi păstreze neutralitatea - au supravegheat cu multă atenţie fenomenul
înrolării dc voluntari în armatele polone. Generalul Alexandru A verescu era foarte
rezervat faţă de asocierea cu Polonia care, în opinia sa, dezvolta o „politică
aventurieristă” în Răsărit împotriva Rusiei (Uniunii) Sovictice. în Bucovina, aliată în
apropierea graniţei cu Polonia, evoluţia situaţiei era urmărită cu multă atenţie28.
*

21 D.J.A.N.S.,dosar 11/1921. f. 3- f.10 v
" Primăria municipiului Cernăuţi, Comitetul pentru organizarea lunii Cernăuţilor, Călăuza
oficială a lunii Cernăuţilor (20 iunie-20 iulie 1937), Cernăuţi, 1938, p. 38.
' Constantin Loghin, Cernăuţii, Cernăuţi. Tipografia „Mitropolitul Silvestru” , 1936, p. 99.
■J A.A.N., Fond Ambasada RP w Bukareszcie (Ambasada Republicii Polone Ici Bucureşti), dosar
321. f. 1-2.
25 A.N.I.C., Fond D.G.P.. dosar 69/1926. f. 1.
26 Enciclopedia României, voi. I. Bucureşti, 1938, p. 148.
27 Marian Olaru, Ştefan Purici, „ Bucovinism " şi „homo bucovinensis” - consideraţii
preliminare, în „Analele Bucovinei”, Bucureşti. III, nr. 1, 1996, p. 11.
28 Daniel Hrenciuc, Consideraţii asupra evoluţiei comunităţilor poloneze din Bucovina in
perioada interbelică (I), extras din „Analele Bucovinei”, IX, nr. 1, 2002, p. 181.
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Din 1918. locul Cercului Polonez (Bukowinskie Kola Polskic) a fost luat, la
nivelul întregii ţării, dc Consiliul Naţional Polon din Bucovina - Polska Rada Narodowa
(din 1925 Consiliul Naţional Polon din România Mare - Polskcţ Rad<^ Narodow<\ w
Wielkiej Rumunii, din 1926 - Uniunea Polonezilor din România - Zwiqzek Polakow w
Rumunii), condus de către Stanislaw Kwiatkowski şi. ulterior, dc către doctorul Bazyli
Duzienkiewicz29. în condiţiile imediat următoare Marii Uniri, doctorul Stanislaw
Kwiatkowski (Zastavna) a reprezentat polonii în Parlamentul României Mari
(legislatura 1919/1920). Ulterior însă, acest lucru nu a mai fost posibil, autorităţile
române explicându-le polonilor că numărul lor (sub 50.000) nu le permitea, potrivii legii
electorale, obţinerea unui mandat parlamentar30.
Situaţia comunităţilor polone a înregistrat şi momente de tensiune, mai cu seamă
în cazul conflictului dintre Ion Nistor şi ziarele „Rzeczpospolita” (Varşovia) şi
„llustrowany Kurier Codzienny” (Cracovia). Solicitarea accstor ziare de a i se atribui
comunităţii polone din România un mandat parlamentar, întrucât aceasta ar 11 depăşit
cifra de 50.000 persoane, a trezit iritarea istoricului român, pe atunci ministru de stat
pentru Bucovina, propunând. în consecinţă, „lichidarea accstei situaţiuni privilegiate, dc
care o mână de polonezi bucovineni se bucură de atâta vreme fără îndreptăţire” . Acest
fapt a determinat, printre altele. închiderea Liceului polon din Cernăuţi, în cursul anului
1922. precum şi suspendarea temporară a difuzării ziarului „llustrowany Kurier
Codzienny ” ’2 în spaţiul bucovinean (1923). în realitate, cifrele statistice consultate
reflectă un paradox clar: polonii au depăşit 60.000-70.000 de persoane, conform
estimărilor din interiorul comunităţii şi a datelor Consulatului Polon din Cernăuţi. însă
autorităţile române n-au recunoscut decât 48.253 la sfârşitul perioadei interbelice. în
orice caz, celc două mandate parlamentare ale comunităţii polone (Stanislaw
Kwiatkowski, 1919-1920 şi Tytus Czerkawski, 1939-1940) au fost obţinute în condiţii
speciale, deja prezentate în paginile acestui capitol, de către polonii din România.
învăţământul în limba maternă a cunoscut importante transformări care i-au
schimbat complet fizionomia faţă de perioada austriacă. în cazul polonilor din Suceava,
aceştia au redactat o cerere adresată autorităţilor române la începutul anului şcolar
1921/1922 în care se specifica: „Având în vedere că naţiunea polonă, ucraineană şi cea
evreiască a declarat Secretariatului Şcolar al Bucovinei că copii aparţinători naţiunilor
lor să lic înrolaţi la şcoalele de stat cu limba de predare româna, au fost aceşti copii
înscrişi la Şcoala Primară de băieţi..” ' '. în Sirct a fost înfiinţată o şcoală româno-polonă,
la Vicşani (Ruda), sub conducerea învăţătorului Stanislaw Zoladowski’4, şcoli cu
predare în limba polonă funcţionând în localităţile Adâncata, Şiret, Tărăşeni şi
29 Emil Biedrzycki. l/istoria Polakow na Bukowinie, Krakow, 1973, p. 195.
30 A.M.A.E., Fond 71/România. 1920-1944. voi. 385. f. 6-9. Raport nr. 22932 din 12 mai 1922.

! Ioan Scurlu, Liviu Boar, op. cit., p. 452—453.
,2 A.N.I.C., Fond D.G.P., dosar 69/1920, f. 36.

” Apud Gheorghe Giurcă, Istoria învăţământului din Suceava. Suceava, Tipografia Rol', 2004,
p. 390.
Franz Pieszczoch, Polonezii în istoria oraşului Şiret (comunicare în manuscris susţinută la
simpozionul ştiinţific româno-polon Mai aproape unii de alţii, Suceava, 2- 4 septembrie
2005), p. 5.
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Tereblecea3'. La un moment dat, predarea în limba maternă la şcoala din Soloneţu Nou
a fost pusă sub semnul întrebării, determinând reacţia localnicilor împotriva revizorului
şcolar Doroftei. Liderul lor. Andrei Zielonka s-a deplasat la Prefectura Gura Humorului
pentru a solicita (re) introducerea limbii polone la şcoala din localitate36. în aceste
condiţii, Soloneţu Nou a fost efectuată o anchetă pentru a lămuri lucrurile, constatânduse că nici măcar 10% dintre elevii şcolii Soloneţu Nou nu ştiau să răspundă la o
întrebare pusă în limba română37. „Trăistuţele copiilor - arăta Raportul - unele mai
vechi, altele mai noi. erau ticsite de cărţi în limba polonă. La şcoala Soloneţu Nou
dirigintele (directorul - n. n.) este polon la fel ca şi şcolarii. Dirigintele s-a plâns că a
căutat mai multe cărţi în limba polonă la Librăria „Ostaşul Român” din Cernăuţi, însă na găsit. Este nevoit să predea după manuale vechi de pe vremea austriecilor . Excesul
de zel din comportamentul revizorului Doroftei, care dorea astfel „să se pună bine pc
lângă forurile superioare ” 39 a demontat paradoxul: slovacii care făceau propagandă
pentru limbă polona'0. Polonii bucovineni au înfiinţat şcoli particulare. Aici, eforturile
elevilor merituoşi erau răsplătite prin acordarea unor burse (cazul celei care purta
numele „Adam Mickiewicz” oferită de Societatea „ Bursy Polskiej imienia Adama
Mickiewicza”din Cernăuţi). Existau societăţi academice precum Towarzystwo
akademikow polskich „Ognisko” şi Towarzystwo akademikow polskich „Lcchia”.
Polskie Towarzystwo gimnastyczne i sportowe „Sokol” din Cernăuţi. Clubul sportiv
„Polonia” (KJub sportowy „Polonia”) din Cernăuţi dispunea de un teren sportiv
„Boisko Polskie” - lângă Grădina Publică din Cernăuţi - , unde se disputau mai multe
meciuri cu echipele aparţinând altor etnii: „Maccabi” (evrei), „Polonia”şi
„Gwiazda’Xpoloni), „Dragoş Vodă” (români), „Dowbusch” (ucraineni)'". Societatea cu
numele Kilinski din Cernăuţi 42 a fost întemeiată în 1908, având drept scop protejarea
intereselor ucenicilor poloni dc religie romano-catolică. în accst scop erau programate
întâlniri în zilele de sărbători şi de repaus duminical43. Comitetul de conducere era
format din preşedinte, locţiitor şi un casier, reprezentând organismul însărcinat cu
redactarea regulamentului. Preşedintele acestci societăţi era dr. Eugeniusz
Mittkiewicz44. Societatea „Amicii Poloniei"4' din Cernăuţi a fost înfiinţată în 1934
numărându-i printre membrii săi pe Gr. Nandriş, N. Bacinschi, G. Stefanowicz, A.
Lukasiewicz, T. Czerkawski, T. Sauciuc Săveanu, A. Fricdel, A. Procopovici ş.a .46 La
1

î o ’

15 Ibidem.

D..I .A.N.S.. fond Prefectura Judeţului Gura Humorului, dosar 15/1925, f. 18.
'7 Ibidem.
s Ibidem.
39 Ibidem, f. 11.
4,1 Ibidem, f. 12.
41 ASRC Fond 3cS’, inv. 2, dosar 4778, f. 1.
12 Idem. dosar 9761, f. 3.
43 Ibidem.
44 Ibidem, f. 4.
45 Idem, dosar 5989, f. 1. Societatea cernăuţeană „Gwiazda” din Cernăuţi a fost întemeiată în

iucoava (Anexa nr. 3) precum şi în multe localităţi bucovinene au activat cu mult
nu ccs- pe tărâmul polonismului -numeroase Societăţi şi Asociaţii Frăţeşti de Lectură47.
in Cernăuţi au funcţionat două bănci polone (Bank Rolniczo-Przemyslowy,
Kumurisko-Polski Bank Akcyjny )48 şi Banca Româno-Polonă S.A.49. care aveau un
capital de 3 milioane de lei şi filiale deschise la Văşcăuţi şi Storojineţ. Bank Rolniczol’i vmyslowy (Banca lndustrial-Agrară) era condusă dc către Franciszek Wloszkiewicz,
»\.indu-l ca vicepreşedinte pe dr. Eugeniusz Mitkiewicz (cenzori: Wladyslaw
Vdelmeyer, Bronislaw Boronski şi Wladislaw Gasperski ); capitalul băncii era de
2 l 056.475 lei la sfârşitul anului 1928. Banca Româno-Polonă S.A. avea, la începutul
inului 1925. un capital de două milioane de lei. Printre acţionari sc regăseau membrii dc
ai elitei cernăuţene: Grzegorz Szymonowicz, Antoni Panccki. Dominik
Kobusiewicz. Leopold Branowiczer, Faustyri Krasuski, Zygmund Kaczmarowski, Jan
Snkalski, Fcliks Smolinski'°. Sursa fondurilor financiare (din afara spaţiului românesc).
Icrulate prin intermediul Consulatului Polonez din Cernăuţi era îndreptată - cu ştiinţa
mtorităţilor - spre sprijinirea efectivă a unor activităţi economice a polonilor
l'ucovineni: cazul elocvcnt al cooperativei „Polunt” (Poiana Micului), specializată în
fabricarea untului şi a brânzeturi lor.
Autorităţile române au numit la şcolile alogenilor, predilect în funcţiile de
onducere, a unor cadre de etnie română şi în localităţile polone Poiana Micului. Pleşa.
Soloneţu N o u '1. Măsura a avut darul să-i nemulţumească pc etnieii poloni din Bucovina
istorică, care vor acuza autorităţile dc „românizare”, idee reluată şi amplificată 5 în
> uprinsul rapoartelor înaintate Varşoviei de către titularii Consulatului de la Cernăuţi.
Autorităţile române înfiinţaseră, la 20 februarie 1919, în Cernăuţi, un liceu dc stat polon
il iceul nr. 5) frccvcntat, la început, numai de elevi din cursul inferior. Elevii poloni din
cursul superior îşi făceau studiile la Liceul German din acclaşi oraş. Din păcate, acest
liceu s-a desfiinţat în 19225', fiind condus în acel an de către profesorul de istorieueografie Isidor Pochm arskf4. în 1922, Liceul Polon din Cernăuţi (aici învăţau 166 de
elevi aparţinând accstci etnii) a fost înglobat în Liceul nr. 1 „Aron Pumnul” (liceu
românesc). Prin desfiinţarea Liceului nr. 5 Polon - ordonanţa directorului general pentru
instrucţiunea publică nr. 5.644 din 26 septembrie 1922 - elevii au fost nevoiţi să se

..Gazeta Polska”, Cernăuţi, nr. 533. 14 aprilie 1928, p. 3.
4!i A. A. N„ Fond K.N.P., dosar 82, f. 30.
Vasile Ungurean, Mişcarea bancară din Bucovina în ultimii 10 ani. în voi. Zece ani de la
Unirea Bucovinei (191S - l 928), Cernăuţi, Fditura „Glasul Bucovinei”, 1928, p. 333.
I-Torin Angliei, Studiu preliminar al evoluţiei minorităţii polone clin România Mare. 19181940, în „Revista Istorică”, serie nouă, toni VIII. nr. 1-2. ianuarie 1997, p. 39.
' A.N.I.C.. Fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dosar I 1/1922, f. 94.
Mariana Hausleitncr, op. cit., p. 65.
Ibidem, p. 75.
1Ion Scurm, Liviu Boar, op. cit., p. 452.

1882. „Societatea foştilor voluntari şi legionari poloni din România” , cu sediul în Cernăuţi
s-a întemeiat în 1934.
46 „Kalendarz Polski w Rumunii”, Cernăuţi, 1932, p. 29.
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înscrie la Liceul ..Aron Pumnul” din Cernăuţi'0 '. Conform mărturiilor, cu acest prilej nu
s-au înregistrat „fricţiuni între elevii români şi elevii poloni’06.
La clasele cu predare în limba maternă au fost păstraţi profesorii poloni care
funcţionaseră la Liceul nr. V: profesorul de istorie-geografie Isidor Pochmarski, Ştefan
Lenkisch, Eugen Guszul şi Victor Hahon. Restul cadrelor didactice au ales să plece în
Polonia. Motivul a fost însă cu totul altul: guvernarea naţional-liberală înfiinţase acest
liceu doar pentru a-şi atrage sprijinul comunităţii polone. Odată perioada critică
depăşită, iniţiativa a fost anulată. Liderii naţional-liberali au apreciat că înfiinţarea
acestui liceu fusese oricum o măsură mult favorabilă comunităţii polone (sic!)''. Pentru
nevoile educaţionale ale elevilor de la clasele polone din cadrul Liceului „Aron
Pumnul” din Cernăuţi, au fost detaşaţi profesori de la alte licee cernăuţene: dr.
Maximilian Barbasch (chimie, matematică şi fizică) şi dr. Marcus Wachsmann pentru
filologie clasică. Pentru predarea obiectului geometrie descriptivă a fost angajat Cornel
Tarnavschi de la Şcoala Reală Ortodoxă din Cernăuţi. în cazul religiei romano-catolice
a fost adus Hygin Schutter. de la Liceul nr. 111. Profesorul Orest Dragan de la Liceul nr.
111 a fost adus, de asemenea, pentru nevoile claselor polone'8.
în registrele matricole ale liceului „Aron Pumnul” din Cernăuţi (anul şcolar
1922/1923), găsim numeroşi elevi de origine etnică polonă’9. Măsurile autorităţilor
române au determinat reacţia fermă a polonimii bucovinene: Ia 28 noiembrie 1923, a
avut loc o Adunare Naţională a polonilor, condusă de Tytus Czerkawski. în faţa clădirii
Casei Polone („Dom Polski” ) din Cernăuţi (strada Iancu Flondor). Adunarea a adoptat o
Moţiune care condamna politica de „românizare” a copiilor de etnie polonă prin
intermediul sistemului de învăţământ. Conţinutul documentului lăcea referire - printre
altele - şi la problema învăţătorilor şi profesorilor poloni repartizaţi la posturi în şcolile
din Vechiul Regat sau Dobrogea, unde erau românizaţi6 . Autorii documentului au
criticat măsurile adoptate de către autorităţile române de a recurge la pensionarea
cadrelor didactice dc etnic polonă şi măsura desfiinţării claselor polone de la şcolile din
Cernăuţi61. Polonii mai invocau românizarea numelor de familie şi interzicerea folosirii
limbii materne de către elevi în diverse împrejurări, implicit a practicării religiei
romano-catolice - acuzaţii, care n-au fost confirmate, sc înţelege, de către cercetările
oficiale ulterioare, realizate chiar de către autorităţile şcolare româneşti62. în virtutea
Legii pentru învăţământul particular, din decembrie 1925, la Bulai (Moara), localitate
aparţinând administrativ de Suceava, a luat fiinţă o şcoală frecventată de un număr dc
49 de elevi. în conformitate cu prevederile legale, aceste şcoli puteau 11 înfiinţate pc
" Teodor Bălan, Cronica cinului şcolar 1922/1923, în „Anuarul Liceului Statului No. 1 «Aron
Pumnul» în Cernăuţi. Anuarul pe anii şcolari 1921/1922 şi 1922/1923 (cuprinzând şi date mai
însemnate din anii 1914-1921)”, Redactai de dirigintele Liceului, Gheorghe Palamarescu,
Cernăuţi. 1924, Societatea Tipografică Bucovineană, p. 33.
5<>Ibidem.
Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare 1918-1930, Bucureşti, Editura
Mumanitas, 1998. p. 98.
5S
Teodor Bălan, op. cil., p. 34.
59 Ibidem. p. 35-123.
WlAMAE, Fond România. 1920-1944, voi. 385, f. 10-13.
61 Ibidem. f. 12.
62 Ibidem, f. 13.
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lângă Casele Polone ori, după caz, pc lângă şcolile româneşti. Acest lucru s-a şi
întâmplat. în cursul anului 1925/1926. când la Suceava a luat fiinţă o şcoală mixtă de 88
dc elevi de etnie polonă63. în acelaşi an, o altă şcoală a fost înfiinţată la lţcani, însă
electivul de elevi era mult mai mie64.
Evoluţia şcolilor în limba polonă a alimentat într-un oarecare grad o anumită
dispută în contextul legăturilor româno-polone, Iară însă să sc ajungă la fracturi sau
momente tensionate, potrivit ziarului polon „Epoka” (din octombrie 1926): „Mai de
mult, tratatele încheiate între state erau expresia intereselor dinastice, iar ele erau, în cel
mai bun caz, expresia unei concepţii independente de voinţa naţiunii; azi, însă, relaţiile
dintre state nu pot 11 în contrazicere cu interesele naţiunii şi chiar cu interesele unei părţi
a naţiunii. Aceste interese, dc un caracter pur internaţional (în deosebire de interesele
individuale ale statelor) joacă un rol şi duc la rezolvarea problemelor Guvernului
•uistriac prin cel român, cu deplina încredere, deoarece vedeau la români un popor
frăţesc carc, trăind sub sceptrul Habsburgilor, timpuri grele pentru dezvoltarea lor
naţională, va înţelege nevoile culturale ale celorlalte naţionalităţi, în primul rând ale
polonilor. Primii ani de stăpânire română în Bucovina păreau a realiza aceste speranţe:
jiuvcrnul român s-a învoit pentru etatizarea gimnaziului, seminarului de învăţători şi a
şcolilor cu limba de predare polona. Această perioadă a durat însă foarte puţin: în timpul
dc la 1920 - 1924, şcolile române au fost cu desăvârşire românizate şi. actualmente, în
nici o şcoală nu există limba de predare polonă, deşi numai la Cernăuţi numărul copiilor
poloni, în vârstă de a merge la şcoală, depăşeşte cifra de 1.0 0 0 . în foarte puţine şcoli s-a
păstrat încă limba polonă ca unul din obicctelc de predare, în două sau trei orc pe
săptămână dar, şi în acest domeniu special, mutarea învăţătorilor poloni în localităţi pur
româneşti duce la desfiinţarea restului de educaţie polonă. Situaţia este cu atât mai tristă
cu cât celelalte naţionalităţi, ca dc exemplu germanii, care nu au lăsat o bună amintire în
memoria românilor în timpul ultimului război, posedă şcoli secundare în Bucovina,
unde populaţia polonă este, de asemenea, lipsită de posibilitatea dc a-şi educa copii în
limba maternă. Această stare cere o îndreptare imediată şi radicală. Poporul polon,
neavând intenţiunea de a se amesteca în chestiunile interne ale poporului român, trebuie
totuşi să constate, cu cea mai mare durere şi întristare că, în ţara aliată nouă, copii
poloni nu au posibilitatea de a învăţa în limba pc care o vorbesc. Conştiinţa acestui fapt
va avea consecinţe rele în privinţa relaţiunilor polono-române şi, de aceea, tratatul
trebuie să fie sprijinit de o dovadă din parte românilor că România este interesată nu
numai în întocmirea formală a Convenţiunii, dar şi în dorinţa de a provoca, la poporul
polon, sentimente amicale la adresa României”65.
Aceste probleme nu şi-au putut găsi - din nefericire - o rezolvare adecvată din
partea autorităţilor române, nereprezentarea parlamentară a comunităţii polone fiind una
din explicaţii (deşi poate, nu cea mai importantă). în domeniul învăţământului secundar,
existau la Cernăuţi o Şcoală Civilă de fete şi o Şcoală Normală de fete. ambele susţinute

63 Ibidem, p. 390-391.
64 Ibidem. p. 391. „Anuarul Liceul de Băieţi din Şiret pe anii şcolari 1931/32 şi 1932/33 ’,
întocmii de Nicodim Iţcuş, directorul liceului, Cernăuţi, Tiparul „Glasul Bucovinei", p. 68-

77.
b5 A.M.A.E., Fond 7J/Polonia, voi. 52, f. nepaginată.
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de Congregaţia de maici catolice ..Familia Măriei” din Lwow (Polonia)66. Aceasta din
urmă primeşte „drept dc publicitate”. în sensul că diplomele dc absolvire erau
recunoscute de stat. Conform unui raport de inspecţie al acestei şcoli, semnat de către
inspectorul şcolar Nicolae Tcaciuc-Albu, instituţia dispunea de o grădiniţă, o şcoală
primară dc 4 clase şi de o şcoală civilă cu trei clase, iar limba dc predare era polona, cu
excepţia istorici şi geografiei . predate de un anume Halus, institutor urban dc origine
română. Instituţia era. în realitate, o Filială a Centralei din Lemberg, iar fostul său
director, Otton Zukowski, emigrat în Polonia din 1921. continua să influenţeze destinele
instituţiei. Clasele aveau elective de 30 de elevi care nu stăpâneau foarte bine limba
română. Corpul profesoral era format din maici catolice, dintre care două - potrivit
raportului de inspecţie - nu cunoşteau limba română68. Ziarele polone ale vremii au
urmărit cu multă atenţie respectarea şi garantarea drepturilor polonilor din România
Marc, în special a comunităţilor din Bucovina. Tocmai de aceea ziarul cernăuţean „Glos
Prawdy” (reprezentând „Kolo Polskie”), condus de către avocatul Gr/.e»or
Szymonowicz, a criiical dur măsura autorităţilor române de a închide Seminarul
confesional particular de institutori „Surorile Măriei” cu sediul la Lwow69.
Episodul în cauză a oferit prilejul şi altor ziare polone („Slowo Polskie”) dc a
lansa acuzaţii dure la adresa autorităţilor române, invocându-se „exterminarea” şi
„deznaţionalizarea” polonilor din România. Era v o rb a -c u m precizam în rândurile de
mai sus - de o amplă campanie mediatică a presei din Varşovia şi Cracovia71. La 8 mai
1928. polonii bucovineni au redactat şi înaintat Ministerului Instrucţiunii Publice un
cuprinzător Memoriu. în care solicitau: introducerea învăţământului polon la şcolile în
care erau înmatriculaţi elevi dc etnie polonă, numirea Iui Adolf Mitelski pentru predarea
religiei în limba polonă, introducerea studiului în limba polonă în patru şcoli cernăuţene
(„General Mircescu”, „Ştefan cel Marc", „Calea Plevnei” şi „Caliceanca”), desemnarea
claselor paralele pentru elevii poloni, introducerea învăţământului în limba polonă la
Liceul „Aron Pumnul” şi Liceul dc Fete nr. 2 din Cernăuţi începând cu ci. I-a,
deschiderea secţiei polone la Şcoala Normală din Cernăuţi şi a claselor polone la şcolile
din Boian, Sadagura. Coţmani, Zastavna, Văşcăuţi, Vijniţa, Jadova, Davideni, Laurenca
pc Şiret, Dunavăţ, Tercblecea, Suceava, Rădăuţi, etc., mutarea institutorilor poloni la
şcolile polone, anularea interzicerii vorbitului limbii materne72. Documentul era semnat
de către Adalbert Grzybowski, în calitatea oficială de vicar general73. Această rcacţie a
polonilor bucovineni fusese justificată de o serie dc măsuri adoptate de către guvernele
naţional-liberale în Bucovina, între anii 1927-1928: desfiinţarea şcolilor de stat şi a
66 A.N.I.C., Fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dosar 594/1922, f. 9 .
67 Ibidem, f. 13. Copie raport de inspecţie nr. 3273/1922. semnat de inspectorul şcolar Nicolae

Tcaciuc-Albu.
6S Ibidem, f. 14.
69 A.M.A.E., Fond IMRomânia. 1920-1944. voi. 385, f. 15. Raport nr. 576 din 17 februarie
1928.
70 Ibidem. f. 16. Vezi articolul în apărarea polonezilor din Bucovina. în „Slowo Polskie” nr
46, 13 februarie 1928.
71
Ibidem, f. 18. Articolul Lămuriri in chestiunea şcolilor poloneze din Bucovina, în „Slowo
Polskie”, nr. 111, 23 august 1928.
' Ibidem.
19-22. Raport nr. 679. mai 1928
T i ... .
7'' Ibidem.
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i Liselor cu predare în limbile minorităţilor, interzicerea punerii în scenă, la Teatrul
Naţional din Cernăuţi, a unor piese în alte limbi decât aceea oficială, în cazul unor piese
ucate în limbile minoritarilor era introdusă o suprataxă dc 12% 7'1. în general, istoricii
tpreciază că politica naţional-liberală în domeniul minorităţilor a dus la scădcrea
liccvenţei şcolare în cazul elevilor minoritari7^.
în plan religios, polonii erau foarte bine organizaţi, trezind chiar nemulţumirile
germanilor. mult mai numeroşi. Vicarul general al Bucovinei era arhiepiscopul in fu lat
Wojciech Grabowski, secretarul general al Vicariatului fiind misionarul Mieczystaw
i iiczczykiewicz76. Apostolul vicar general, arhiepiscopul din Lwow, Boleslaw
I wardowski din Bucovina a fost înlocuit, în 1926, cu Wojciech Grabowski.
Integrarea comunităţilor polone în Regatul Român s-a realizai fără probleme majore,
ii.it România cal şi Polonia având o frontieră comună, fiind legate şi printr-un tratat de
.ilianţă defensivă. învăţământul în limba maternă, cât şi gradul dc reprezentare politică a
polonilor au avut de suferii, lucru rcllcciat dc documentele cercetate dc către noi.
I urmând obiectul unor memorii şi plângeri adresate autorităţilor române. Presa polonă şi
<onsulatul Republicii Polone de la Cernăuţi au cunoscut şi sesizat accste probleme,
unplicându-se - în măsura posibilităţilor - în rezolvarea lor. Istoria polonilor bucovineni
ni perioada interbelică a cunoscut atât lumini cât şi umbre. Biserica romano-catolică,
•ocictăţile culturale, presa, liderii politici, patria-mamă au contribuit - prin diferite
Ibrme şi mijloace - la identificarea unor soluţii convenabile. Dialogul polonilor
bucovineni cu autorităţile române a fost nu doar necesar ci şi posibil, el dovedindu-se
chiar fructuos pentru ambele părţi. Polonii bucovineni s-au dovedit a fi întotdeauna un
partener loial pentru autorităţile române, fiind interesaţi şi legaţi dc destinul Bucovinei
istorice.
ABSTRACT
This article, based on a large bibliography found in Romania, and forcign
archives, synttheses and monographies, studies, newspapers, analyzes for the first
timelin Romanian historiography the complexity o f the integration o f the naţional Poles
minorities from historic Bukovina during the Grcat Romanian’s Kingdom (1918-1928).
In the historic Bukovina the percentage o f the minorities was superior tot hal of
Romanian ( 52%-55%). so that the Romanian authorities found it difificult to handle
things. Thes problems were only noticed after the enthuziasm o f the union to Romnia
and the appereance o f a large set o f economic, social, politica land spiritual
eircumstances. The Union had bcen done but the proccss o f unification was only
beginning. The integrational centralizing perspective o f the National-Liberal
gouvernements thtat took part either directiv or indirectly to leading Grcai Romania
between 1918-1928 - allowcd the manifestation o f the identity, hidden in the new
cultural assault on the state structures and making the ethnic communities ract.

' Ştefan Purici, op. cit., p. 143.
Jean Ancei, Contribuţii la istoria României. Problema evreiască, 1933-1944, voi. I, partea
întâi. Bucureşti, Editura Hasefer, 2001.
" „Kalcndarz Polski w Rumunii”, Cernăuţi, 1932, 17.
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Unul dintre marile centre culturale româneşti a fost în perioada interbelică oraşul
Cernăuţi, devenit încă din timpul stăpânirii austriece un oraş în carc pulsa intens viaţa
vulturală românească. La 100 de ani de la ceea ce scriitorul şi profesorul universitar Ion
11 Sbiera a denumit "împreunarea" Bucovinei cu Austria, stăpânirea austriacă a înfiinţat
ni capitala Bucovinei. Cernăuţi, o universitate dc limbă germană. împăratul Franz
loseph a sancţionat legea pentru înfiinţarea universităţii la 31 martie 1875. iar prin
rezoluţia din 4 iulie a ordonat ca această universitate să se numească "Franciscoloselina" şi să sc inaugureze la 4 octombrie 1875, ca urmând să aibă trei facultăţi:
I ncultntca de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Drept şi Facultatea Filosofică (care
corespundea celor două facultăţi din ţări negermane: Facultatea dc Litere şi Filosofic şi
facultatea de Ştiinţe)1. La înfiinţarea şi inaugurarea facultăţii "Francisco-Josefme", o
i ontribuţie esenţială a fost adusă dc românii bucovineni.
în timpul Primului război mondial autoritatea austriacă n-a funcţionat, Bucovina
devenind teatru de război. Cernăuţii fiind ocupaţi în câteva rânduri de trupele ţariste. în
urma războiului mondial din 1914-1918 carc pentru români a fost un război pentru
întregirea neamului şi a ţării (1916-1918), Bucovina revine în graniţele ci istoricc. Ca o
consecinţă imediată, universitatea din Cernăuţi îşi reia. în februarie 1919, printr-un
decret regal (Decretul-lege 4901, publicat în Monitorul Oficial, nr. 126 din 26
septembrie 1919), cursurile, pc data de 1 octombrie 1919, transformându-se în
universitate românească. Legea amintită, prin cele două articole, prevedea transformarea
Universităţii germane din Cernăuţi în Universitate românească, şi respectiv salariile,
gradaţiile şi indemnizaţii profesorilor de Ia această universitate, să fie aceleaşi cu ale
profesorilor şi funcţionarilor de la Universităţile din Bucureşti şi Iaşi.
După elaborarea decretului regal din septembrie 1919. autorităţile române au
trecui la soluţionarea problemelor profesorilor de la Universitatea din Cernăuţi, care, în
majoritatea lor, erau de origine germană, fiind necunoscători ai limbii române. Li s-a
propus tuturor profesorilor neromâni de la universitatea austriacă să rămână în
continuare la universitatea românească cu condiţia să înveţe româneşte ca să-şi poată
ţine prelegerile, seminariile şi toate lucrările în limba română. Dar numai puţini au
acceptat invitaţia: Alfons Penecke, Fritz Netilotzky, Eugen Herzog şi Cari Siegel,
ultimul rămânând la Cernăuţi numai până în 1928“. La Cernăuţi a mai rămas şi
Friederich Kleinwachter (născut la Praga în 1838), membru onorar al Academiei
Române, cetăţean de onoare al Cernăuţilor, profesor onorar, care, deşi pensionar, a mai

1 Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi in perioada interbelică. Preliminarii, în
Glasul Bucovinei, II, 1995. nr. 6 , p. 12 0 - 131.

2Anuarul Universităţii din Cernăuţi, Editura Universităţii, 1925, Cernăuţi, p. 13.
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ţinut cursuri şi după 1920. Ceilalţi profesori germani au părăsit Bucovina.
Universitatea românească a fost inaugurată solemn la 24 octombrie 1920. în
prezenţa Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. Ziua de 24 octombrie a rămas în tradiţia
interbelică a universităţii o zi simbolică, ea devenind ziua oficială consacrată deschiderii
noului an de studii la universitatea bucovineană, deşi cursurile începeau practic la 1
octombrie.
Transformarea universităţii de limbă germană într-una românească a fost uşurată
de faptul că Facultatea dc Teologie, care devenise celebră în spaţiul european, fusese în
permanenţă o facultate românească. înlocuirea personalului didactic plecat în Austria,
nu a creat dificultăţi continuării cursurilor universitare, existând şi în tara reîntregită
elemente capabile de a funcţiona în învăţământul superior, greutăţile începutului fiind
învinse cu foarte mare succes.
In primii trei ani de studii universitatea a funcţionat cu trei facultăţi, existente în
perioada austriacă: teologie, filozofie şi drept. în anul 1923. Facultatea de Filozofie e
divizată în două facultăţi, Litere- Filozofie şi Ştiinţe. Legea pentru extinderea
învăţământului superior (12 iunie 1925), prevedea în componenţa universităţii şi o
facultate dc medicină. Acest lucru nu s-a realizat, deşi la Cernăuţi exista o bună bază
clinică şi medici cu studii de specialitate la Vicna. Pe bună dreptate profesorul
universitar cernăuţean şi primul rector al universităţii româneşti, Ion I. Nistor, a
subliniat în opera postumă Istoria Bucovinei" (Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991) că
posturile devenite vacante au fost ocupate de elemente capabile, originare din Bucovina
sau din celelalte provincii din România, care au dat o mare strălucire învăţământului
superior bucovinean, universitatea cernăuţeană înregistrând un progres din toate
punctele de vedere, mărindu-sc numărul cadrelor, al profesorilor şi studenţilor. Trebuie
subliniat, de asemenea, faptul că la universitatea românească din Cernăuţi nu a existai
nici o discriminare socială din punct de vedere al originii etnice sau al religiei
studenţilor. Anuarele universităţii publicate pentru anii de studiu 1923-1928 şi 19331938 au publicat statistici amănunţite în legătură cu originea etnică şi religia studenţilor.
Oricine a dorit să studieze la această universitate a putut să-şi vadă visul împlinit,
bineînţeles dacă avea calităţile intelectuale pentru a putea face faţă cerinţelor studiilor
universitare. Totodată au fost publicate în anuarele universităţii şi dările de seamă'
prezentate la inaugurarea solemnă a anilor de studii dc primul şi ultimul rector interbelic
(1920/1921, 1933/1934 - 1939/1940), cunoscutul istoric bucovinean Ion I. Nistor,
acestea cuprinzând informaţii amănunţite despre activitatea tuturor sectoarelor şi
serviciilor universităţii şi consideraţii teoretice asupra rolului universităţii în acea epocă
istorică destul de dificilă. Rectorul dădea îndemnuri emoţionante cu scopul evident dc a
îndruma studenţimea către cultură, ştiinţă şi asiduă muncă intelectuală.
Calitatea învăţământului de la universitatea cernăuţeană poate (1 probată prin
evoluţia facultăţilor acestei instituţii, a nivelului ştiinţific de pregătire al profesorilor şi
al publicaţiilor pe care aceştia le-au editat.

Universitatea din Cernăuţi

Facultatea de Teologic
Facultatea de Teologie ortodoxă a fost singura din întregul Imperiu I labsburgic,
>.ne a devenit o instituţie bucovineană de renume european, fiind în acelaşi timp cea
ni.ii veche facultate de teologie din România. Ea a fost reorganizată după Unire pc baza
iiipoartclor asupra organizării seminariilor şi învăţământului teologic întocmite dc
directorii de seminarii, în urma hotărârii Ministerului Cultelor din mai 1919. Dacă în
1923 la această facultate funcţionau patru catedre. într-o perioadă dc 10 ani numărul
.icestora s-a dublat, funcţionând următoarele catedre: de istoric a bisericii româneşti
(Simeon Reli), teologie morală, istorie a bisericii universale (Milan Şesan), teologie
practică (Vasile Tarnavschi), teologie morală (Domiţian Spânu), teologic dogmatică
(Vasile Loichiţa), dreptul bisericesc (N. Popescu-Prahova), studiul biblic şi exegeza
lestamentului vechi (Vladimir Prelipceanu), filozofie creştina şi apologetică (Nicolae
Colos), istoria bisericii române (Simeon Reli şi Costantin Tomescu) şi istoria bisericii
universale şi patrologia (Cicerone lordăchescu).
Conform Anuarelor universităţii1, din anii 1923-1929. la această facultate şi-au
deslăşurat activitatea trei profesori emeriţi, cinci titulari, şefi de catedră; între anii 19301940. corpul profesoral cuprindea 13 membri, facultatea ţinând 330 cursuri şi 212
.cminarii. Profesorii Facultăţii de Teologie au avut o activitate didactică de valoare, cea
ştiinţifică concrctizându-se în elaborarea de lucrări valoroase pentru teologia ortodoxă,
l i au desfăşurat de asemenea, o entuziastă activitate culturală şi social-educativă,
organizând cursuri de popularizare a ştiinţelor teologice şi a istoriei naţionale la
facultate. Aceasta şi-a avut localul într-o clădire monumentală în complexul Mitropoliei
(.lin Cernăuţi. Munca culturală şi propaganda religioasă extrauniversitară, a fost iniţiată
de cadrele didactice prin conferinţe publice şi predici ţinute de către aceştia la diferite
asociaţii culturale şi cu diferite ocazii, atât la Cernăuţi cât şi în alte oraşe din ţară.
facultatea a avut o bogată bibliotecă, originile acesteia datând din 1836, când s-au pus
bazele bibliotecii "Institutului teologic ortodox diecezan". înainte de 1840 biblioteca
avea aproximativ 33.000 de cărţi, dintre care în perioada 1941-1941, au fost pierdute
sau distruse cam 8000 de volume'.
în perioada românească s-au remarcat prin activitatea lor: Vasile Tarnavschi.
Milan Pavcl Şesan, Valerian Şesan. Petru Rezuş. Simeon Reli, Orest Bucevschi,
Alexandru Ieşan, Leca Morariu, Vasile Loichiţa şi mulţi alţii. Unii dintre cei mai distinşi
teologi au fost studenţi ai Facultăţii de Teologie, ca de exemplu patriarhul Chirii al
Bulgariei, mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, mitropoliţii Bucovinei, Vladimir
Repta şi Ncctarie Cotlarciuc. Facultatea cernăuţeană a contribuit la promovarea
teologiei in Rusia, Bulgaria, Serbia, Dalmaţia şi Bosnia. în vremea celui de-al doilea
război mondial Facultatea de Teologic din Cernăuţi s-a mutat la Suceava, iar la 1 aprilie
1948 a fost desfiinţată, termenul oficial folosit fiind acela că ea s-a "contopit" cu
Facultatea de Teologie din Bucureşti.

1 Iaţcncu Rodica, Consideraţii asupra evoluţii activităţii din Cernăuţi în perioada interbelică

' Grigoroviţă Mircea, Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică. Misiune educativă şi
ştiinţifică, Glasul Bucovinei, II, nr. 7, 1995, p. 68 - 79.
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(I), Analele Bucovinei, V, 1998. nr. l.p.135-151.
Ion I. Nistor. Zece ani de activitate universitară la Cernăuţi, în Revista Fundaţiilor Regale,
1941, nr. 8 -9 . p. 384 -391.
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Facultatea de Drept
A funcţionat în primii ani după Unire cu unul dintre celc mai numeroase corpuri
didactice carc cuprindea, la 1920. 11 profesori, un docent şi patru lectori. In urma Unirii
din 1918, magistratura şi baroul au luat o dezvoltare cu mult mai mare decât în perioada
habsburgică, prin înfiinţarea unei Curţi de Apel la Cernăuţi cu două secţii, apoi a trei
tribunale în Bucovina, şi a 23 judecătorii de ocoale. La facultate au funcţionat, printre
altele, catedrele de istoria dreptului românesc, economie politică şi naţională, sociologia
şi filozofia dreptului, drept penal, constituţional şi comercial, corpul profesoral
rcmarcându-se şi prin desfăşurarea unei bogate activităţi ştiinţifice concretizată în
publicarea dc cărţi şi articole de specialitate. După unire, deoarece profesorii austrieci nau rămas în Bucovina, catedrele devenite vacante au fost ocupate de profesori români.
Astfel, decani ai facultăţii din perioada interbelică au fost: Maximilian Hacman (19201921). Constantin Rădulcscu (1921-1924/1925). George Drăgănescu (1928-1926/1927).
Anastasie Ştefanescu-Galaţi (1927/1928-19230/1931). Ioan Ghiţescu (1931-1937/1938).
Ioan Lunguleac (1938-1939). şi Maximilian Hacman (1939-1940).
Intre anii 1930 - 1940 la Facultatea dc drept a activat un număr de 19 profesori
care au susţinut un număr de 352 cursuri şi 270 seminarii. Profesori titulari, nume de
mare valoare a ştiinţei româneşti, în această perioadă au fost: Constantin Isopescu Greeu (Drept penal şi procedură penală), Maximilian Hacman (Drept comercial), Erast
Tarangul (Drept adminstrativ comparat). Valentin Al. Georgescu (Drept roman),
Consantin Spulber (Istoria dreptului românesc), George Alexianu (Drept consituţional
comparat), Dimitrie Busuiocescu (Ştiinţe financiare şi statistică), Ioan Rădulescu (Drept
penal comparat şi criminologie). Alexandru Popovici (Drept civil - licenţă) şi alţii.
Conferenţiar definitiv erau Ioan Ţurcan (Drept internaţional public). Erast Diti Tarangul
(Drept administrativ) şi Valentin Al. Georgescu profesor suplinitor de drept român în
anii 1938/1939 şi 1939/19406.
In urma decretului regal din 9 decembrie 1933, care se referea la Regulamentul
general de aplicare a legii învăţământului universitar, ce a reglementat principiile
autonomiei universitare şi a Legii pentru modificarea şi completarea legilor privitoare la
învăţământul superior - 4 noiembrie 1938 - s-a aplecat principiul raţionalizării
catedrelor, care a afectat şi universitatea cernăuţcană. De acum în colo facultăţile au
funcţionat cu următoarele catedre: Facultatea de Teologic - 8 catedre, Facultatea dc
Drept 14 catedre cu 2 conferinţe. Litere Filozofie - 17 catedre şi 3 conferinţe şi
Facultatea de Ştiinţe cu 14 catedre.
Corpul profesoral, în afară de obligaţiile didactice, a desfăşurat şi o activitate
ştiinţifică rodnică, publicând cărţi valoroase şi articole în diferite reviste. în lucrarea
Ştiinţa in Bucovina (Ghid bibliografic, voi. 1, 1982 ) este prezentată fişa bibliografică a
lui Erast Diti Tarangul, "personalitate de seamă în domeniul dreptului administrativ
românesc, apreciat dascăl şi pedagog în învăţământul universitar"7. Iar în volumul III,
(Suceava, 1984), în fişa bibliografică a lui Maximilian Hacman este scris "Studii dc
drept internaţional public şi privat, drept comercial şi cambial. Bogată activitate
Ibidem, p. 385.
Pănzar Ioan, Froicu Petru şi Dimitriu Eugen, Ştiinţa in Bucovina, Tiparul: Tipografia Suceava,
voi. I, II. III. Suceava, 1982, 1983, 1984 “
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Iwluctică" iar la numele lui Constantin Isopescu - Grecul "Studii de istoria dreptului
•
• 8
l.'iiuin, bizantin şi românesc. Bogată activitate didactică" .
în afară de cei patru ani obligatorii pentru licenţă facultatea avea şi cursuri
pentru doctorat. Iniţial au fost cursuri pentru 2 ani care apoi s-au redus la un an, existând
«Idiiă secţii la doctorat: secţia juridică şi cca politico-economică. La secţia juridică aveau
l«u următoarele cursuri şi seminarii: Drept penal comparai şi criminologie, Drept civil
oimparat, Drept constituţional comparat. Drept comercial şi maritim comparat,
Sdciologia şi filozofia dreptului şi Drept roman, iar la secţia politico-economică:
I mante şi statistică aprofundată, Politica şi presa. Drept constituţional comparat,
i conomia politică şi naţională, Drept internaţional şi Drept administrativ comparat.
Facultatea de Drept a dat ţării, în perioada interbelică, licenţiaţi şi doctori în
liept bine pregătiţi, confirmând prin aceasta calitatea muncii corpului didactic.
Facultatea de Filozofie şi Litere
Facultatea a avut în perioada austriacă un număr remarcabil de profesori care au
-«.■rvit progresul ştiinţei. Pentru români, prezenţa la facultate a lui I. Gh. Sbiera şi a
urmaşului său la catedră Sextil Puşcariu. a fost dc cea mai mare importanţă. După
i«.'unificarea Bucovinei cu România în 1918 facultatea s-a dezvoltat mult. în 1923 facultatea
«le filozofie s-a scindat în Facultate de litere şi filozofie şi Facultatea de ştiinţe. Facultatea de
litere şi filozofie a fost organizată conform regulamentului întocmit de Ion Nistor şi aprobat
încă din martie 1922 de consiliul Facultăţii de Filozofie. Corpul profesoral a cuprins la
început 15 profesori, un lector şi un asistent, iar între anii 1930-1940. facultatea
de/.voltându-sc, corpul profesoral număra 27 membri carc au susţinut 63 cursuri şi 228
seminarii. în 1935 facultăţii i s-a inaugurat noua clădire, o frumoasă realizare arhitectonică
românească, între timp sporind şi numărul profesorilor de toate gradele. în special s-a
dezvoltat mult secţia dc filozofie. între 1933-1934 facultatea a avut trei secţii: istorie,
filozofie şi filologie, funcţionând cu următoarele catedre: la secţia istorie - catedrele de
istoria românilor (profesor Ion 1. Nistor), istoria antică (profesor Tcofil Sauciuc Săvcanu),
istorie universală (profesor Romulus Cândea), istoria artelor (profesor Alexandru TzigaraSamurcaş), bizantinologie (profesor Vasile Grecii) şi ştiinţele auxiliare ale istoriei, profesor
conferenţiar Nicolae Grămadă. Catedra vacantă de istorie sud-est europeană a fost suplinită
de Alexandru Bocăneţu iar la docenţa de istorie a românilor a activat Teodor Bălan.
La secţia de filozofie, cu catedrclc aferente, au fost profesori: Traian Brăileanu
(sociologic - etică), Alexandru Ieşan (psihologie şi logică), Constantin Narii (pedagogie
şi istoria pedagogiei) şi conferenţiar Silvestru Găină pedagogie. Catedra de istoria
filozofiei a fost ocupată până în 1928 de Carol Siegel, când acesta a plecat la Graz, apoi
a fost suplinită de profesor Vasile Gherasim .9
în cadrul secţiei dc filologic au activat profesorii: Alexe Procopovici (istoria
limbii române), Leca Morariu (Literatură română modernă şi folclor), Radu Sbiera
(limba latină), Dimitrie Marmeliuc (limba şi literatura elină), Ilie Bacinschi (filologie
romanică). Victor Morariu (limba şi literatura germană), Dragoş Protopopescu (limba şi
s Idem, op. cit, p. 43.
' Ion I. Nistor, Zece ani de activitate universitară la Cernăuţi. în Revista Fundaţiilor Regale,
1941. nr. 8 -9 , p. 390.
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literatura engleză), Grigore Nandriş (slavistică), conferenţiar Vlad Bănăţeanu (filologie
indoeuropeană); lectori: baron Michel Dard (franceză), Francesco Politi (italiană). Prânz
Lang (germana). George Onciul (muzicologie). în programul din 1937 îi găsim ca
lectori pc Milan Pavel Şesan (cehă) şi pe Waclaw Sanicki (polonă)10.
Numai din simpla enumerare a acestor nume prestigioase ne putem închipui,
care a lost atmosfera intelectuală cu totul elevată, care s-a manifestat în perioada
interbelică la Facultatea dc Filozofie şi Litere. A fost o atmosferă distinsă, relaxantă, dar
în acelaşi timp de o mare seriozitate, cursurile erau atrăgătoare, iar profesorii prietenoşi
şi apropiaţi faţă de studenţi. D ârei erau cu atât mai mult stimaţi, cu cât studenţii simţeau
în profesorii lor superioritatea ştiinţifică. Pc lângă fiecare catedră exista şi un seminar
înzestrat cu bibliotecă, la care studenţii, având acccs liber, îşi puteau desăvârşi educaţia
ştiinţifică şi intelectuală.
Profesorii dc la această facultate au contribuit cel mai mult la editarea
periodicelor bucovinene şi în spccial a celor universitare, dintre care "Revista de
pedagogie", care a apărut la Cernăuţi a rămas până azi neîntrecută. în publicaţiile
facultăţii, aceşti profesori s-au manifestat şi ca oameni dc ştiinţă şi ca buni educatori şi
pedagogi. în amintitele volume Ştiinţa în Bucovina, apar enumerate, următoarele nume
cu rezonanţă în activitatea didactică de valoare: Ilie Bacinschi, Vald Bănăţeanu,
Alexandru Bocăneţu, Radu Sbiera, Ilie Corfuz, Silvestru Găina. Nicolae Grămadă,
Alexandru Ieşan, Dimitrie Marmcliuc. Leca Morariu, Teodor Bălan. Vasile Grecu.
Victor Morarii, Petru Iroaie, Ion 1. Nistor. Romulus Gândea. Alexandru Tzigara Samurcaş. Numele lui Narly, unul dintre foarte marii noştri pedagogi, de abia de câţiva
ani a început să fie reconsiderat la adevărata lui valoare. Dar ficcarc dintre cei amintiţi
aici reprezintă culmi ale cercetării ştiinţifice româneşti. Unii au fost consacraţi la
catedra dc la Cernăuţi, alţii şi-au început cariera aici, fiindu-le brusc întreruptă, şi
continuând-o nu numai în ţară, dar şi în străinătate, acolo, departe dc ţară, făcând cinste
ştiinţei româneşti.
Să amintim de asemenea şi de decanii facultăţii care au activai în perioada dintre
cele două războaie mondiale şi sub îndrumarea cărora. Facultatea de Filozofie şi Litere
de la Cernăuţi, şi-a câştigat o reputaţie naţională binemeritată: Eugen Botezai (19201921), Teofîl Sauciuc-Săveanu (1921/1922), Radu Sbiera (1922-1923), Romulus
Gândea (1923-1924), Alexe Procopovici (1924-1925), Alexandru Ieşan (1925-1926,
1926-1927), Vasile Grecu (1927-1928. 1928-1929), Dimitrie Marmcliuc (1929-1930,
1930-1931). Traian Brăileanu (1931-1932, 1932-1933), Ilie Bacinschi (1933-1936),
Leca Morariu (1936-1937, 1937-1938) şi în ccle din urmă, Teofil Sauciuc-Săveanu
(1938-1939, 1939-1940)".
Facultatea dc Ştiinţe
Facultatea dc Ştiinţe a fost organizată în perioada interbelică prin desprinderea ci
din Facultatea de Filozofie. Marele prestigiu al şcolii ştiinţifice româneşti, de la
universitatea cernăuţeană, a fost susţinut prin activitatea profesorilor şi a catedrelor, cu
Rodica Iaţencu. Consideraţii asupra evoluţiei Universităţii din Cernăuţi. în perioada
interbelică. II, Analele Bucovinei, V, 1998, nr. 2, p. 351 - 365.
11 Ibidem, p. 365.

«i ii mai mult cu cât s-au înfiinţat şi catedre noi: catedra de algebră superioară (condusă
Ic matematicianul Simion Stoilow, membru al Academiei Române, laureat al Premiului
tl Stat al României), catedra de chimie anorganică (condusă de Nicolac Costeanu,
Mu inbru al Societăţii dc chimic din Franţa), catedra de calcul diferenţial (Gheorghe
Vi.mccanu, membru al Academiei Române), catedra de fizică-cu specializare în
I"meniul descărcării electrice în gaze şi a plasmei (Eugen Badarau, membru al
Academiei Române, director al Institutului de fizică al Academiei Române), catedra dc
U omelrie analitică şi superioară (Miron Nicolescu, membru al Academiei Române), şi
i itcdra de entomologie şi biogeografie, condusă de Constantin Murmuzachi, de
. . menea membru al Academiei Române.
în perioada dintre cele două războaie mondiale personalităţi de marcă au ocupat
luucţia de decan al Facultăţii dc Ştiinţe, dintre care amintim pe Eugen Botezat
(1923/1924), Simion Stoilow (1925/1926). Eugen Bădărău (1927/1928-1928/1929).
Mihai Guşuleac (1929/1930-1930/1931), Constantin Brătescu (1931/1932-1932/1933)
i Ion Prelipcean (1933/1934-1938/1939. din 1939 ocupând funcţia de prodecan)12.
Activitatea didactică s-a desfăşurat în patru secţii: ştiinţe matematice, ştiinţe
ti/ice, ştiinţe chimice, ştiinţe naturale, în cadrul cărora funcţionau seminarii şi institute
de specialitate. Astfel în cadrul secţici ştiinţelor naturale erau incluse, prin activitatea
ti iuţi fiică şi pedagogică desfăşurată în domeniu: Institutul de zoologie, condus de Eugen
Botezat. Institutul dc fiziologic animală, director Nicolae Florescu. Institutul botanic şi
lâdina botanică, director Mihai Guşuleac şi şef de lucrări Margareta Dracinschi,
Institutul dc anatomie şi fiziologie vegetală, director Fritz Netolitzky, Institutul de
mineralogie şi cristalografie, director Dobrc lonescu-Bujor şi Institutul dc geografie,
ondus de către Gheorghe Brătescu. în ceea cc priveşte secţia ştiinţelor matematice în
care se includea şi seminarul dc matematică, sub conducerea lui Simion Stoilow. atât
secţia respectivă cât şi Universitatea din Cernăuţi câştigă prin activitatea şi munca de
cercetare depusă dc către acesta un renume pe plan european. Până la sfârşitul anului
şcolar 1923/1924. Stoilow a fost numit titularul primei catedre de matematică dc la
Universitatea din Cernăuţi, fiind primul matematician român numit profesor la Cernăuţi
;i având în grija sa cursuri de teoria funcţiunilor şi de algebră superioară .
Facultatea de Ştiinţe a avut catedrele şi laboratoarele organizate în conformitate
cu regulamentele instituite de Ministerul învăţământului, ce se aplicau până atunci în
Vechiul Regat. Astfel. Institutul de fizică cosmică a avut un observator meteorologic,
iar Institutul de fizică experimentală, o staţiune radiofonică. Facultatea a avut şi un
laborator de anatomie iar Institutul de botanică, un laborator şi un bogat muzeu botanic,
precum şi o grădină botanică bine întreţinută. Trebuie să menţionăm că în programul
cursurilor şi lucrărilor în seminarii, institute şi laboratoare, în anul 1939/1940, la
Facultatea de Ştiinţe a dispărut denumirea dc institut, programul având următoarea
structură: I. Secţia ştiinţelor matematici. II. Secţia ştiinţelor fizico-chimice şi III. Secţia
ştiinţelor naturale.
între anii 1930-1940 facultatea a cunoscut o rodnică dezvoltare atât în cadrul
cercetării ştiinţifice, cât şi în domeniul pedagogiei, facultatea având în această perioadă
un corp didactic constituit din 23 de membrii, care au susţinut 386 de cursuri şi 339 de
12 Ibidem, p. 362.
13 Universitatea Liberă Cernăuţeană, în Revista Bucovinei, Tom 1,1942, nr. I. p. 26.
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s e m i n a r i i . 1'1

în contextul evoluţiei societăţii româneşti în perioada interbelică, Universitatea
din Cernăuţi s-a impus în circuitul valorilor culturale prin prestigioasa activitate pe care
a deslâşurat-o. Situaţia specifică cu care această instituţie s-a confruntat până la 1918
ţinea de imposibilitatea unei dezvoltări culturale fireşti, prin caracterul german care i s-a
atribuit. Accesul la valorile culturii germane văzut ca "posibilitatea realizării unei
culturi europene"1'. A fost un fenomen cu implicaţii mai largi, care nu a împiedicat
intelectualitatea românească din Bucovina să cultive ideea naţională, această experienţă
conturându-se într-o sinteză proprie care a influenţat dezvoltarea universităţii după 1918
pe calea unui autentic progres.
Calitatea învăţământului universitar cernăufean, care a format o elită intelectuală
şi politică totodată, activitatea didactico-ştiinţifică a profesorilor, creatori de şcoală,
recunoscută nu numai în Bucovina, o parte dintre ei devenind membri ai Academiei
Române (Ion Nistor, Eugen Herzog, Mihai Guşuleac, Teofil Sauciuc-Săveanu,
Alexandru Tzigara-Samurcaş, Constantin Hurmuzachi, Eugen Bădărău, Simion
Stoilow), prestigiul acestei instituţii în străinătate, toate au fost coordonate ale
dezvoltării Universităţii Româneşti din Cernăuţi în sprijinul ideii de progres cultural
care a marcat întreaga perioadă interbelică. Profesorul Constantin Loghin,
vişepreşedintele Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, declara în
1942. în cadrul unei recepţii, ministrului Culturii Naţionale de atunci, profesor Ion
Petrovici: "în cursul celor aproape celor 70 de ani dc existenţă, Universitatea
cernăuţeană a pătruns adânc în conştiinţa spirituală a acestei provincii şi i-a impregnat
toată structura sufletească. Tot ce s-a creat bun în Bucovina, se datoreşte existenţei
Universităţii cernăuţene. Nu se poate concepe o Bucovină Iară universitate, precum nu
sc poate concepe o Românie Iară Bucovina"16.
în Bucovina românească învăţământul primar a marcat după 1918 un progres
vizibil, construindu-se şcoli noi. învăţătorul devenind un factor dc cultură la ţară. La
rândul lui. învăţământul mediu a marcat la rându-i o curbă ascendentă, în special sub
aspect pedagogic. Ceea ce i s-a reproşai învăţământului românesc interbelic a Ibst
predominanţa învăţământului teoretic în dauna celui comercial, industrial şi profesional.
Dar şi aici s-au căutat remedii. Dc exemplu in anii 1941-1944. învăţământul teoretic a
suferit un regres numeric, înfiinţându-se la Cernăuţi liccc de profil comercial şi şcoli de
ucenici. Cu toate acestea, greutăţile şi neajunsurile dc care învăţământul românesc
suferea, vor fi eliminate cu timpul instituţiile pedagogice impunându-se şi câştigându-şi
prestigiul alături de cele din Vechiul Regat.
învăţământul românesc din Bucovina în perioada dintre cele două războaie
mondiale a cunoscut aşadar sub toate formele sale o dezvoltare ascendentă, activitatea
didactică şi ştiinţifică din cadrul instituţiilor şcolare româneşti a pus într-o lumină
favorabilă şi avantajoasă calităţile superioare ale acestuia.

ABSTRACT
The present article describes the evolution o f Romanian education in Bukowina
in the inter-war years, focusing on the history of ihe University o f Chernautzi. In
l ebruary 1919. a royal decree proclaimed the turning o f the German University of
Chernautzi into a Romanian University, with the same organizing principie as the
Univcrsities o f Iasi and Bucharest. The present sludy presents succinctly the evolution
of the faculties o f this institution o f education. the scientilic activity and the publications
of the teaching staff. In the context o f the evolution o f Romanian society in the interwar years, the University o f Chernautzi asserted itself in the orbit o f the cultural valucs
by means o f the prestigious activity the members o f the staff have undertaken. turning
their institution into a landmark in the history o f Romanian education.

14 Ion I. Nistor. Zece ani ele activitate universitara la Cernăuţi, în Revista Fundaţiilor Regale

1941, nr. 8 -9 , p. 391.
15 Mircea Grigoroviţă, op. cit., p. 123.
1(1 Bucovina Culturală şi Ministerul Culturii Naţionale promite, Revista Bucovinei, tom I, an
1942, nr. 3 p. 93-94.
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UNELE A SP E C T E R E F E R IT O A R E LA T R E C U T ŞI PR E Z EN T
Cristina PÎN Z A R IU

Dintr-o provincie românească, nord-vestul Moldovei a fost transformat într-un
iim/aic dc popoare cu denumirea de Bucovina1, botezată astfel dc stăpânirea austriacă,
instalată aici samavolnic începând cu anul 1774, Austria impunându-şi noua stăpânire
!*i iu mijloace dc intimidare şi asuprire, importând funcţionari străini, desfiinţând şcolilc
lomâneşti existente, deschizând altele străine şi supunând din punct de vedere
idininistrativ noua provincie cucerită centrului de administraţie din Lvov2.
Una din cele mai vechi şi mai bogate reprezentări ale vieţii noastre naţionale, cu
■in rol important în dezvoltarea neamului românesc din Bucovina a fost, lără îndoială
biserica. Pe vremea ocupării. Bucovina nu avea o organizare bisericească unitară: partea
mlică a ţării aparţinea mitropolitului de la Iaşi, carc îşi exercita drepturile sale ierarhice
•,.i arhipastorale în Bucovina prin dichiul său Macarie dc la mănăstirea Sf. Ilie din
Suceava, iar partea de nord lăcea parte din Episcopia Rădăuţilor, care cuprindea şi sate
dincolo de Cordun în Moldova'.
Unul dintre cei mai populari arhierei din câţi a avut Bucovina, care s-a remarcat
prin munca sa neobosită pentru binele bisericii şi al neamului, a fost mitropolitul
Silvestru Morariu Andrievici. Pe lângă familia Hurmuzăcheştilor, cea a Morărenilor.
■stc. poate cea de-a doua, ca însemnătate în istoria Bucovinei, prin numărul de cărturari
- c s-au ridicat din rândurile ei. ce s-au remarcat şi implicat în activitatea de Ia sfârşitul
i icului al XlX-lea şi începutul celui următor1. Dacă Hurmuzăcheştii au jucat, după
■um se cunoaşte, un rol important în pregătirea şi desfăşurarea evenimentelor de la
1848-1849. în această perioadă, Silvestru Morariu Andrievici, se află în fruntea clerului
cu vederi progresiste, care susţineau revendicările din Petiţia Ţării, alături dc
i lurmuzăcheştr.
Aşa cum se arăta şi în „Revista politică”, periodic care s-a vrut „organul dc
publicitate al românilor din Bucovina”6, „deşteptarea şi luminarea poporului în privinţa
naţională o pot face numai preoţii, fiind ei unicii în necurmat contact cu poporul şi toată
Pinii I. Emandi, C. Şerban, Contribuţii la cunoaştereafenomenului demografic,în
Suceava! 1983, p. 474.
' Constantin Loghin, înfiinţarea Societăţii pentru cultură, Conferinţă ţinută la Universitatea
liberă în ziua de 4 aprilie 1932, în Şaptezeci de ani de la înfiinţarea Societăţii pentru cultură
ţi literatură română in Bucovina (1862-1932), Conferinţe ţinute în cadrai serbărilor jubiliare.
Cernăuţi, 1932. p. 3.
Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Române, voi. I. 1908, p. 89.
' Constantin Morariu, Cursul vieţii mele. Memorii, Suceava, 1998, p. 9.
Ibidem. p. 11.
Revista politică. An 1. nr. 1.15 mai 1886. p. 2.
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greutatea acestei misiuni mari cade numai pe dânşii. Spre acest scop se cere însă de la
preoţi multă înţelepciune pastorală. însemnătatea bisericei pentru naţionalitatea noastră,
cată câmpul cel larg. pe care păşind preotul cu răbdare şi bună chipzuire, şi împlinind cu
vrednicie legile biscricesci, va lucra indirect pentru deşteptarea şi conservarea
naţionalităţii poporului”7.
'Iot acest periodic a surprins încă în primele numere înfiinţarea societăţilor
culturale, arătând că „fiind un organ de publicitate eminent naţional, n-a scăpat nici
odată din videre interesele vitale ale poporului român din Bucovina, ci la fiecare ocasie
a descoperit cu sinceritate loate relele, de care este bântuit poporul nostru, şi a pus în
videre pericolul, ce-i vine din partea celorlalte popoare din Bucovina"8, s-au înfiinţat
„societăţi academice române, Societatea pentru cultura şi literatura poporului român, sau fondat Şcoala Română, Armonia, societăţi poporale şi o societate politică"9.
Una din aceste societăţi. Armonia. înfiinţată la îndemnul mitropolitului Silvestru
Morariu în anul 1881, a avut strânse legături cu Junimea, societatea Armonia fiind
condusă de „junimeni activi şi emeritaţi” 1 Tot acest mitropolit a înfiinţat în anul 1883
Socictatea academică a studenţilor teologi, care a fost numită Academia Ortodoxă.
studenţi ai Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Cernăuţi. Constantin
Loghin, referindu-se la activitatea societăţilor studenţeşti din Bucovina, notează: „Când
se va scrie istoria studenţimii bucovinene, se va vedea ce rol determinant a jucat ca în
viaţa publică a Bucovinei. Am putea spune că această viaţă a fost croită în cca mai mare
parte dc studenţi” 11.
După 1875. anul înfiinţării Universităţii din Cernăuţi, studenţimea bucovineană a
înţeles şi a slujit cu entuziasm drepturile şi nevoile poporului nostru din Bucovina,
contribuind la menţinerea şi consolidarea conştiinţei naţionale în această parte a
pământului românesc. înainte dc înfiinţarea Universităţii cernăuţene, în Bucovina au
existat două şcoli medii (Ober-Gymnasium), una deschisă Ia Cernăuţi în anul 1808 şi a
doua la Suceava în 1860. Ober-Gymnasium din Cernăuţi a fost prima instituţie de
învăţământ liceal din Bucovina, la scurt timp după ce provincia a ieşit din sfera dc
influenţă otomană intrând în componenţa Imperiului Habsburgic în anul 1775. Liceul sa impus în cursul anilor prin buna organizare administrativă şi prin marea exigenţă în
procesul de învăţământ. Profesorii se recrutau cu precădere din Austria. Cu timpul a fost
înfiinţată şi o catedră de limbă română, destul dc târziu, după 1848, carc a fost ocupată
de Aron Pumnul.
Pentru instruirea clerului greco-oriental, funcţiona de asemenea, la Cernăuţi un
Institut de Teologie şi, pe lângă dânsul, Seminarul Diecezan, din care ieşeau în fiecare
an în medie câtc opt tcologi-preoli. Acestuia i se adăuga o şcoală de cantori bisericeşti.
La dispoziţia celor ce studiau sc afla o bibliotecă districtuală cu circa zece mii de

Idem, An I. nr. 3, 15 iunie 1886, p. 2.
h Idem, An II. nr. 7. 15 august 1887, p.2.
9 Ibidem.
10 Emil ian Dan Petrovici, Societăţile academice româneşti din Bucovina. în Suceava. VII 1/1981.
p. 366.
11 Ion Negura, Preliminarii la o imagine a vieţii studenţeşti din trecutul Bucovinei (mms. 1979).
258

facultatea de Teologie din Cernăuţi. Unele aspecte referitoare la trecut şi prezent

\olume din diverse domenii ale ştiinţei12. Acest Institut Teologic a fost înfiinţat în
timpul episcopului Isaia Baloşescu prin decretul din 26 septembrie 182613. La acest
n tiuit erau admişi numai absolvenţi dc liceu, iar cursurile durau patru ani. Episcopului
i .na îi revine astfel meritul de a fi aşezat învăţământul teologic din Bucovina pc temelii
Liioase şi trainice, pe care avea să se ridice mai târziu Facultatea de Teologie din
' ernăuţi1*1. Institutul Teologic se putea compara cu academiile teologice catolice şi
protestante din Austria şi Germania, fiind tot o instituţie românească1'.
înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi. în 1875. în capitala Ducatului Bucovinei.
i:11 monarhia austro-ungară, a fost precedată dc un şir dc intervenţii ale românilor, sub
oiulucerea fraţilor Alecu, Gheorghe şi Eudoxiu Hurmuzachi, a Societăţii pentru cultură
i literatură română şi a deputatului Constantin Tomaşciuc. Doleanţa acestora, de a se
miiinţa o universitate cu limba română ca limbă tic predare nu s-a realizat.
Inaugurarea Universităţii din Cernăuţi a avut loc în ziua de 4 octombrie 1875.
i.u.i aleasă avea o dublă semnificaţie: era ziua onomastică a împăratului (Sf. Francisc)
100 dc ani de la încorporarea Bucovinei, desprinsă de Principatul Moldovei, la
Visiria1*’. în uricul de fundare al Universităţii, semnat de împăratul Francisc losif scria:
..In grija noastră cca părintească pentru ducatul nostru Bucovina, am năzuit totdeauna ca
•i înmulţim şi să sporim aşezămintele de învăţământ public în această ţară... în temeiul
■tei legi fundăm şi creăm, prin accst uric. Universitatea din Cernăuţi, îngăduind
totodată ca ea să poarte numele nostru: Universitatea imperială-regală Francisc losif din
1 >.rnăuţi. Totodată am dispus ca deocamdată Universitatea să fie compusă din trei
: u uitaţi şi anume: de teologie greco-orientală, de drept şi de filozofie şi am avut grijă ca
•sic trei facultăţi să aibă un corp didactic corespunzător şi să fie înzestrate cu
lilîciile necesare, cu material didactic şi cu fondurile necesare pentru îndeplinirea
copurilor lor nobile” 17.
La Universitatea din Cernăuţi s-au pregătit mai multe generaţii de intelectuali,
u i studiind tineri din Triest şi din Balcani, faima ştiinţifică a universităţii răspândi ndu. după trecerea primilor ani mai grei. în întreaga monarhie. Accst for cultural a avut un
ii '1 integrator, permiţând şi transferul rapid dc cunoştinţe dc la alte universităţi ale dublei
monarhii, sau din Germania până la graniţele M oldovei18. Perioada în care s-a inaugurat
1 Diversitatea din Cernăuţi, a fost marcată de lupta pentru revendicările drepturilor
u.iţionale axată pc trei probleme fundamentale: biserica, şcoala şi politica. Inaugurarea
1 diversităţii cernăuţene a fost un eveniment major pentru evoluţia învăţământului la
iui, dar şi un important eveniment de cultură, care în contextul politic al timpului, ca
' Nicolae Ceredarec, Despre învăţământul din Bucovina, cu privire specială la anii de şcoală
ui lui Mihai Eminescu (la Cernăuţi) şi la dascălii săi - documentar-, în Suceava! 1990-1991 1992, p. 285. .
Iun Nislor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 78.
'* Ibidem, p. 79.
Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi in perioada interbelică, Suceava, 2005. p. 17.
' Vladimir Trebici, A 120-a aniversare a Universităţii din Cernăuţi. în Analele Bucovinei, An
III. 1/1996. p. 243.
Vladimir Trebici, A 120-a aniversare a Universităţii din Cernăuţi, în Analele Bucovinei, An
III. 1/1996, p. 243.
1 Ion Alexandrescu, O viziune modernă a istoriei Bucovinei. în Analele Bucovinei, an IU,
1/1996, p. 205.
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urmare a unor evenimente politice anterioare, a iniţiat o nouă eră politică şi naţională
pentru românii clin Austria19.
înfiinţată în timpul mitropolitului Teoctist Blajevjc j ţn statutul Universităţii
cernăuţene se prevedea înfiinţarea unei Facultăţi teologice pC cheltuiala fondului
bisericesc din Bucovina. în acelaşi timp s-a decretat d esfiin ţarea vechiului Institut
Teologic din Cernăuţi. în 1914 Facultatea era frecventată de 188 de studenţi în teoloiiie
iar cursurile erau ţinute de 7 profesori ordinari şi 3 docenţi20 Cursurile erau predate în
limba germană şi română, facultatea fiind singurul Institul ortodox dc acest fel din
întreg cuprinsul Monarhiei austro-ungare, frecventând F acultatea studenţi din Dalmaţia
Bosnia, Herţegovina, Slavonia, Serbia, precum şi din Bulgaria p e asemenea erau şi
studenţi români din România. Transilvania, Ungaria şi Banat21
La câţiva ani după înfiinţarea Universităţii, mitrop 0 ijlui Silvestru Morariu. cel
care avea să lic apreciat de contemporani drept „unul dintre scriitorii cei mai productivi
din literatura română şi unul din bărbaţii cei mai învăţaţi dintre românii din AustroUngaria”22, înfiinţează, aşa cum am precizat. Societatea studenţilor teologi care au
reuşit, în 1883, după îndelungate demersuri, să-şi întemeieze propria societate pc carc
au numit-o Academia Ortodoxă. Meritul lui Silvestru este cu atât mai mare cu cât la
dizolvarea Societăţii Arboroasa (1878). a fost interzis studenţi lor în teologie şi mai ales
celor din Seminarul clerical de a face parte din societăţi. Această nouă societate pentru
literatură, retorică şi muzică bisericească, se ocupa şi cu aranjarea de festivaluri artistice
cu declamaţii, cântece, excursii şi dans23.
Statutele acestei societăţi au fost gândite de o grupare mai largă, compusă din
profesorii Eusebie Popovici. Isidor Onciul, Isidor Vorobchievici O re stl’opovici şi zcce
studenţi. Primul comitet l-a avut ca preşedinte pe Gheorghe Şandru. Societatea a activat,
dc-a lungul anilor „întru propăşirea ortodoxiei şi a naţiunii române ”24 I a începutul
fiecărui an membrii Academiei Ortodoxe se întruneau în şedinţe solemne spre a face
bilanţul activităţii anului precedent. în afara acestor şedinţe Se ma; ţ;neau trcj şedinţe
familiale” pe an. Se organizau seri literare, concerte corale, prjn oiaşele din Bucovina
acestea din urmă primind denumirea de „serate lilerar"mi,zicale-declamatorice " 25
Primul mare concert s-a dat la Suceava, la 6 iulie 1889 şi a fost dirijat de Victor
Zaharoschi. De atunci, concertele s-au succedat câte treUpalru e an jjc asemenea
Academia Ortodoxă a cooperat cu corul şi conferenţiari la întrunirile organizate de alte
societăţi sau instituţii filantropice.
în 1891, cu prilejul sărbătoririi unui sfert de veac de la înfiinţarea Academiei
Române, Societatea Academia Ortodoxă a studenţilor Universităţii din Cernăuţi a trimis

o scrisoare de felicitare, în care preşedintele în funcţiune, A. Popescu şi secretarul,
Zaharia Percck. pe lângă modestele felicitări aduse Academiei, strecoară şi o frază, ce
poate fi înţeleasă, pe deplin, numai de românii care au trăit sub ocupaţii străine:
,,Pătrunşi de bucuria cca mai profundă, am auzit că anul acesta Academia Română
serbează jubileul de 25 de ani al existenţei sale şi am urmărit cu interes viu prin toate
jurnalele, câte te putem citi, pregătirile pentru accastă serbare”26.
La 22 octombrie 1908 s-a modificat statutul prin care s-a recunoscut şi accentuat
formal caracterul naţional al societăţii. La 25 de ani de existenţă Academia Ortodoxă a
editat un Almanah Jubiliar, iar în 1894 a tipărit un Istoric al Bisericii Ortodoxe din
Bucovina 1775-1893. în onoarea marelui om de cultură şi patriot mitropolitul Silvestru
Morariu-Andrievici. tot această societate preluând şi editarea Calendarului român
pentru arhidieceza Bucovinei.
Î11 1883 s-a înfiinţat la Cernăuţi, tot la îndemnul mitropolitului Silvestru,
Tipografia Arhiepiscopală, iar după moartea acestuia (1895), a fost donată Societăţii
pentru cultură27. Meritorie a fost activitatea mitropolitului Silvestru Morariu şi pe
tărâmul construcţiilor bisericeşti. în timpul său s-au terminat lucrările la construcţia
reşedinţei mitropolitane din Cernăuţi, care începuseră din 18642\
Universitatea austriacă nu a publicat nici un periodic ştiinţific, iar revista
Candela, carc a fost înfiinţată de acelaşi mitropolit Silvestru, a fost o revistă ştiinţifică
editată de români, profesori dc la Facultatea de Teologie şi de preoţi din eparhia
Bucovinei şi care a apărut în anul 1882 la Cernăuţi. Acest prim jurnal bisericesc literar,
consideră că apariţia sa se datorează „convingerii firme despre însemnătatea şi
multilăturalitatea avantagiului spiritual pentru vieaţa şi activitatea bisericească’'29.
Scopul Candelei era „mai întâi sporirea, lăţirea şi fructificarea ştiinţei teologice, încât
ştiinţa teologică este basă şi îndreptar pentru activitatea şi vieaţa preoţească” . Candela
mai voia „să deschidă păstorului de suflete tesaurele ştiinţei teologice”31. Revista a
publicat regulat studii şi cercetări din domeniul disciplinelor teologicc. Au fost publicate
in Candela cercetări, studii, predici şi cuvântări ocazionale, în special ale unor profesori
dc teologie, printre carc pot fi menţionaţi: Vasile Mitrofanovici, Vasile Găină, Isidor
Onciul, Teodor Tarnavschi, fraţii Eusebie şi Constantin Popovici, Emilian Voiutschi,
Ştefan Saghin, Vasile Tarnavschi, Octavian Isopescu32.
în fondarea Academiei Ortodoxe, un rol important l-a avut şi Isidor
Vorobchievici, un nume important în mişcarea muzicală din Bucovina, carc a terminat
studii teologice şi a devenit preot în 1861. Dorind să se perfecţioneze în muzică, pleacă
in 1868 la Viena, unde urmează un an cursurile Conservatorului. Sub pseudonimul
Danilo Mlaca publică numeroase lucrări şi scrieri poetice, fiind şi principalul redactor al

19

Alexandrina Cernov, Universitatea din Cernăuţi în contextul evenimentelor premergătoare
inaugurării, în Glasul Bucovinei, 3/1995, An II, nr. 7, p. 62.
20 Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina şi a rostului ei »“!">»al-cilllural în via[a românilor
bucovineni, Bucureşti, 1916, p. 133.
21 Ibidem, p. 133.
22 George Tofan, Scurtă istorie a dezvoltării literaturii didactice române in Bucovina, în voi.
Din istoria Pedagogiei româneşti, Culegere de studii, voi. III, Bucureşti
23 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, P- 273.
21 Academia Ortodoxă 1884-1909 Almanach Jubiliar, Cernăuţi, 1999 p iq
25 Ibidem.
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" Arcadic Percek, Printre mari cărturari şi mari medici, Bucureşti, 1980, p. 160.
Raportul Societăţii pentru cultură şi literatură română în Bucovina, Cernăuţi, 1900. p. 16-17.
s Ion Nistor. Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 273.
Idem, Istoria bisericii din Bucovina..., p. 159.
Ibidem.
1Ibidem, p. 160.
‘ Ibidem.
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revistei bisericeşti C a n d e l a De asemenea, din rândurile Academiei Ortodoxe s-au
ridicat şi alţi oameni de seamă, care, obligaţi prin specificul funcţiei lor dc preoţi, să
locuiască în satele şi oraşele Bucovinei, au putut contribui la realizarea idealurilor lo r '1.
Corul accstei societăţi studenţeşti era vestit în Bucovina, atât printr-un repertoriu bogat
şi variat, cât şi prin excelenta execuţie şi măiestrie muzicală. De importanţa şi preţuirea
de care s-a bucurat această societate ne vorbesc înaltele personalităţi administrative,
militare, culturale şi bisericeşti, care au ţinut s-o cinstească prin prezenţă şi telegrame la
aniversarea a 50 de ani dc existenţă din anul 1934".
Şi după marea unire din 1918, studenţii cernăuţeni. înţelegând chemarea
vremurilor s-au reconstituit în vechile lor societăţi academice Junimea. Dacia.
Academia Ortodoxă, Bucovina şi Moldova, Ia care s-a adăugat mai târziu şi Arboroasa.
Deşi după primul război mondial Facultatea de Teologie avea, relativ, cei mai mulţi
studenţi, totuşi societatea Academia Ortodoxă nu i-a cuprins pc toţi, fiindcă din ea
făceau parte mai ales studenţii „interni”. Mitropolia cernăuţeană înfiinţase încă de mult
timp un „internat” pentru studenţii teologi, carc aveau astfel Ia dispoziţie, în mod cu
totul gratuit. întreaga întreţinere şi îmbrăcămintea specifică. Fiindcă la acest institut era
anexată şi o capelă, studenţii „interni” făceau tot aici şi practica necesară desfăşurării
cultului. Studenţii îl numeau „seminarul teologic”. Cei interni erau supuşi unui
regulament, erau îmbrăcaţi în mod obişnuit în haine preoţeşti şi din ei se compunea
majoritatea membrilor Academiei Ortodoxe. în acest „seminar” locuiau în mod obişnuit
circa 60 dc studenţi. Cei ce nu erau interni, sc înscriau în mod obişnuit la alte societăţi
academice, mai ales la Dacia şi la Arboroasa (cea înfiinţată în anul 1921), iar cei veniţi
din alte zone ale ţării nici nu se înscriau în vreo altă societate36.
Prin decretul regal din 1938, care desfiinţa toate societăţile studenţeşti, a fost
desfiinţată şi Academia Ortodoxă, societate care prin întreaga ei activitate, prin
idealurile pe care le-a servit, îşi are locul ei, alături dc celelalte societăţi academice. în
galeria luptătorilor pentru drepturile românilor bucovineni, fiind o adevărată şcoală în
care se dezvolta sentimentul naţional, dragostea pentru patrie, sentimentul unităţii
tuturor românilor, pregătind revenirea acestui străvechi ţinut românesc în hotarele fireşti
ale patriei.
în iunie 1940, România a fost obligată, prin ameninţarea cu forţa, să evacueze
nordul Bucovinei, inclusiv Universitatea cernăuţeană şi toate instituţiile şi societăţile
culturale, carc formau zestrea ancestrală şi mândria acestui plai. Universitatea îşi
întrerupe activităţile. în timp ce o parte din societăţile de cultură îşi găsesc adăpost în
diferite localităţi ale ţării. Din întreaga Universitate s-a păstrat doar Facultatea de
Teologie, care avea să funcţioneze pentru un an în oraşul Suceava. în august 1941. din
cauza dificultăţilor datorate războiului, comisia de reorganizare a învăţământului
superior hotărăşte desfiinţarea definitivă a Universităţii cernăuţcne, iar o parte din
33 George Onciul, Din trecutul muzical al Bucovinei. în Şaptezeci de ani de la 'înfiinţarea

Societăţii pentru cultură şi literatură română in Bucovina ( 1862-1932). Cernăuţi. 1932. p.
233-234.
Orest Tofan, Societăţile academice din Bucovina. (1875-1938) Scurtă privire istorică. în
Suceava/1990-1*991 - 1992, p. 323.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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Imnurile academice au fost trecute în patrimoniul Universităţii din laşi, continuând să
existe o singură facultate, cea de teologie, care a revenit din nou la Cernăuţi .
Au fost înaintate mai multe memorii adresate guvernatorului Bucovinei de către
personalităţi ale vieţii academice bucovinene. profesori şi conferenţiari, în vederea
>-înfiinţării Universităţii din Cernăuţi, „veche instituţie dc cultură şi tradiţie românească
i Bucovinei"’1*, în această perioadă Facultatea Teologică cernăuţeană continuând să
funcţioneze.
Revista Candela, care şi-a întrerupt apariţia la începutul primului război
mondial, a reapărut la 1 ianuarie 1923. de data aceasta sub conducerea exclusivă a
profesorilor de la Facultatea de Teologie, ca buletin ştiinţific al acesteia. Revista a
publicat studii şi articole de mare valoare, necrologuri, comunicări, recenzii, pastorale,
leportaje, extrase din procesele verbale ale şedinţelor consistoriului din Cernăuţi,
bibliografie. Aici au publicat nume importante ca: Vasile Tarnavschi,
Nicolae Cotos, Romulus Cândea, Domiţian Spânu, Vasile Grecu, Simion Reli. Victor
Morariu, Ilie Grămadă, Leca Morariu. Colaboratori de seamă ai revistei Candela până
iii 1947. an în care îşi va întrerupe din nou apariţia, au fost şi Vasile Mitrofanovici,
\rtemie Berariu, Emilian Voiutschi, Vasile Gheorghiu, Isidor Vorobchievici, Milan
Sesan, Arcadie Ciupercovici, Valerian Sesan, V. Prelipceanu. redactorii şi
administratorii revistei, foşti profesori la Facultatea de Teologic din Cernăuţi, vechea
capitală a Bucovinei. în paginile revistei, pe lângă studiile teologice şi lucrurile de
interes practic necesare pentru păstorii sufletelor, apăreau şi predicile pentru aproape
toate duminicile şi sărbătorile de peste an. în Candela au publicat şi foşti absolvenţi ai
facultăţii, dintre care unii au devenit personalităţi de prim rang ai vieţii noastre culturale
şi universitare, ca Dumitru Stăniloaie, Constantin Morariu ’9.
Tragicele evenimente din 1940 şi 1944 au contribuit la dispersarea forţată a unor
intelectuali de mare valoare, formându-se acea diasporă bucovineană, care a avut ca
rezultat faptul că unii absolvenţi ai facultăţilor cernăuţcne au ajuns în Occident. în ceea
ce priveşte provinciile de baştină ale profesorilor în perioada interbelică, la Facultatea
de Teologie până în 1940 corpul didactic a fost bucovinean, cu o singură excepţie: un
bănăţean, şi el fost student al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi40.
Facultatea Teologică din Cernăuţi şi-a inaugurat cursurile din primul an la 11
noiembrie 1941 fără mari festivităţi41. La începutul anului 1942, Facultatea avea
A*) 349 de
studenţi, iar în anul dc studiu 1942/1943 erau deja 373 de studenţi şi 7 studente'-.
Pe lângă disciplinele teologice tradiţionale, se predau cursuri de filozofie, istorie,
limba şi literatura română, muzică bisericească, limbile slavă, germană şi rusă.
Facultatea avea o bibliotecă impresionantă (circa 30 000 de volume), care, chiar şi după

” Soarta Universităţii din Cernăuţi. în Bucovina, an I, nr. 33, 20 august 1941, p. 7.
iS Mircea Lutic, Institutul de Istorie de pe lângă Facultatea de Teologie din Cernăuţi. în Glasul
Bucovinei, 3/1995. An II, nr. 7, p. 81.
' ’ Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi in perioada interbelică. Misiunea educativă şi
ştiinţifică, în Glasul Bucovinei, 3/1995, An If, nr. 7. p. 73-74.
Ibidem.
" Bucovina, an 1. nr. 106, 14 noiembrie 1941, p. 3.
12 Mircea Lutic, op. cit., p. 81.
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pierderile irecuperabile suferite în timpul dezastrului din 1940 (8 000 de volume
distruse), a rămas una din cele mai bogate din ţară .
Originile Bibliotecii U n iv ersităţii sunt româneşti. O încercare în 1848 de a
înfiinţa o bibliotecă românească n-a reuşit, dar ca s-a deschis în 1852. fiind o creaţie
autentic moldovenească, sprijinită şi de boierii bucovineniM. Bibliotcca Facultăţii de
Teologie s-a deschis în accastă perioadă la 19 februarie 1943 şi l-a avut în frunte pe
părintele diacon Traian Prodan, o personalitate bucovineană bine cunoscută^.
Universitatea cernăuţeană. în general, a avut permanent, prin diferite manifestări,
o strânsă legătură cu publicul larg. Biblioteca ei a contribuit şi ea prin expoziţiile pc care
le-a organizat de-a lungul anilor. La organizarea expoziţiilor erau invitate să participe şi
alte biblioteci şi instituţii, precum şi persoane particulare, care dispuneau de obiecte
interesante, din domeniul cc se expunea. Pregătirea bibliografică a exponatelor era cât
se poate de completă. La expoziţia Bucovina întregită din 1 noiembrie 1942. Facultatea
de Teologie a prezentat bogatele şi valoroasele realizări ştiinţifice ale teologilor ci. cărţi
bisericeşti rare, manuscrise de mare interes cultural-istoric, reproduceri de pictură şi
grafică.
în perioada interbelică s-a avut în vedere ajutorarea studenţilor şi prin burse.
Studenţii, dintre care unii au devenit apoi personalităţi marcante în viaţa culturală şi
ştiinţifică românească şi in tern a ţio n ală , au fost bursieri ai Universităţii cernăuţene,
aceasta devenind preocuparea conducerii, de a ajuta studenţii harnici, merituoşi, dar
lipsiţi dc mijloacele materiale corespunzătoare. Bursele au fost acordatc dc Ministerul
Instrucţiunii Publice, de primăria municipiului Cernăuţi şi dc Fundaţia Universitară
Regele Ferdinand I-16.
O
pagină importantă în istoria Facultăţii de Teologie din Cernăuţi în această
perioadă este legată de existenţa Institutului de Istorie de pe lângă ea, for ştiinţific cu
merite atât în istoriografia noastră ecleziastică, precum şi în istoriografia românească în
ansamblu. Constituit la 28 noiembrie 1942. Institutul a avut o viaţă scurtă, dar de o certă
profesionalitate17.
Pierderea Bucovinei de Nord. în 1944. a însemnat pentru Biserică şi distrugerea
unui mare centru de cultură naţională creşti n-ortodoxă. Aşa cum am arătat, la Cernăuţi
se formase în timp. după modelul învăţământului superior nemţesc, o viguroasă
Facultate de Teologic Ortodoxă. Toţi profesorii de teologic aveau ccl puţin un doctorat
într-o marc universitate din Apus, iar cursurile şi tratatele lor ţineau pasul cu tot ce
apărea ca noutate editorială sau bibliografică în academiile occidentale. La Cernăuţi sau format teologi şi profesori de religie al căror nume s-au impus în învăţământul
românesc de toate gradele. Ba chiar la anumite discipline în Facultatea de Teologie din
Cernăuţi existau profesori titulari care nu îşi aveau egali în restul centrelor (din
Bucureşti, Sibiu sau Iaşi). Să-i pomenim aici pc cei amintiţi şi mai sus: savantul prof. dr.
Vasile Găină (cu un tratat unic la acea vreme în teologia răsăriteană şi care intrase în
toate bibliotecile marilor Academii teologice din Apus - e vorba de Teoria revelaţiei).
13 Ibicleni.
11 Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică. Suceava, 2005, p. 23.

° Mircea Lutic, op. cit., p. 81.
u>Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică. Suceava, 2005, p. 3 i .
17 Mircea Lutic, op. cit., p. 82-83.
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pc prof. dr. N. Colos, pc prof. dr. Emilian Voiutschi ( autorul binecunoscutului Tratat
,t\ morală ortodoxă), pe prof. dr. Eusebie Popovici. pe canonistul docent V. Sesan.
Aceşti nemuritori dascăli de teologie ortodoxă au instruit, educat şi format
luhovniccşte o preoţime bucovineană dc elită, care a reuşit, sub vicisitudinile istoriei, să
menţină vie ortodoxia românească.
Regimul sovietic a distrus, după ocupaţie, întregul fond de carte al centrului
miversitar teologic din Cernăuţi, prin confiscare, incendiere sau depozitare improprie.
Spun martorii, că nu s-a putut salva decât ce au luat cu ci refugiaţii, în zilele când
I acuitatea de Teologie de la Cernăuţi a fost mutată la Suceava. în asemenea condiţii de
prigoană, au dispărut pentru totdeauna fondurile de carte ale Bibliotecii de Teologie
i i-rnăuţi, ale Bibliotecii şi Muzeului Arhidiccezan Cernăuţi, ale Bibliotecii şi Arhivei
Societăţii pentru Cultură şi Literatură Română Cernăuţi.
Dimensiunile acestui holocaust cultural este astăzi practic imposibil dc estimat.
\u fost distruse ediţii princeps ale unor tratate şi cărţi ideologice valoroase, manuscrise,
precum şi colecţii de reviste, ziare sau diverse publicaţii în carc au semnat preoţimea şi
intelectualitatea creştină din Bucovina. Cca mai importantă, desigur, a fost revista de
48
teologie ortodoxă Candela .
La această Facultate, considerată a 11 maica celorlalte facultăţi de teologie din
România şi a celor mai vechi academii teologice ortodoxe-române din Transilvania, au
activat ca profesori, nume importante, cum ar fi: Isidor Cavaler dc Onciu. Vasile
lanovici, Octavian Isopescul. Vasile Vladimir de Repta, Eusebiu Popovici. Ştefan
Saghin, Vasile Găină, Constantin Clementie Popovici, care au predat aici în perioada
austriacă, iar după revenirea Bucovinei la România, la Facultatea de Teologie pot li
amintiţi: Vasile Tarnavschi, Vasile Gheorghiu, Romulus Cândea, Milan Pavel Şesan,
Vasile Loichiţă. Nicolae Cotos. Valerian Şesan, Ncctaric Cotlarciuc, Domilian Spânu,
Dionisie Ierimiiv, Orcst Bucevschi, Simeon Reli, Vladimir Prelipceanu şi alţii49. O bună
parte din intelectualitatea română şi ucraineană îşi datorează existenţa acestui focar dc
spiritualitate ortodoxă, caracterizat prin ecumenism, mărturisirea înţelegerii interelnice
şi interconfesionale, ale respectului valorilor umane. Facultatea a fost desfiinţată în
1948.
Facultatea de Teologie, continuatoarea Institutului Teologic (1827-1875), s-a
bucurat de un prestigiu imens în tot spaţiul ortodoxiei, graţie străluciţilor săi profesori,
în întreaga perioadă 1875-1940. Perioada sovietică (1940-1941 şi 1944-1991) este mai
puţin cunoscută. Perioada ucraineană, începută în 1991, după proclamarea
independenţei. începe să fie cunoscută, dovedind că până astăzi. Universitatea din
Cernăuţi a rămas o instituţie ştiinţifică şi de învăţământ de prestigiu care instruieşte în
continuare tineret bucovinean.
După semnarea şi ratificarea Tratatului bilateral româno-ucrainean în 1997. la
nivel local nu au fost materializate măsuri şi acţiuni concrete care să ducă la îndeplinire
toate prevederile acestuia referitoare la comunităţile româneşti din Ucraina. Deşi
semnatară a tuturor acordurilor internaţionale referitoare la drepturile minorităţilor,
,s Silviu Alupei, Distrugerea Bibliotecii de Teologie de la Cernăuţi, în Rost manifest românesc.
nr. I. martie 2003, p. 2-3.
'' Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi in perioada interbelică, Suceava, 2005, p. 6775.
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prevalându-se dc situaţia economică dificilă, Ucraina aduce în prim-planul atenţiei
populaţiei insuficienţa resurselor financiare, prin care motivează inoportunitatea
angajării unor cheltuieli necesare susţinerii materiale a iniţiativelor dc revitalizare
culturală, educaţională şi religioasă, cu specific românesc, în localităţile cu pondere
majoritară a etnicilor români.
In plan conlesional, parohiile din localităţile unde populaţia română este
majoritară se află sub jurisdicţia canonică a Mitropoliei ucrainene afiliate la Patriarhia
Rusă. Acest fapt, a permis, până acum, menţinerea statutului (oricum incert) al acestor
parohii. în faţa ofensivei autoproclamatei Patriarhii ucrainene. în ultimul timp, însă
parohiile româneşti sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari, devenind obiect de
dispută între cele două patriarhii concurente: cea rusă şi cca ucraineană. Astfel. în
ţinutul Hcrţei, unde parohiile folosesc calendarul pe stil nou, ca şi Patriarhia Română,
întrucât Herţa a fost pentru prima dată ocupată în istorie în 1940, după adoptarea
calendarului corectat de către Patriarhia Română, se fac presiuni asupra preoţilor pentru
ca bisericile să treacă la calendarul vechi, utilizat de Patriarhia Rusă. Un exemplu în
acest sens este satul Bănceni, unde cu sprijinul Moscovei, a fost construită o mănăstire
care în prezent este un centru de ofensivă pentru a determina parohiile din zonă să
treacă la calendarul îndreptat'0.
In prezent, în regiunea Cernăuţi funcţionează 86 dc şcoli cu predare în limba
română. De asemenea, clase cu predare în limba română există în alte 8 şcoli mixte.
Alte 18 şcoli funcţionează în regiunea Odessa şi încă 10 în Transcarpatia. La nivel
universitar, există o catedră dc filologie română şi clasică la Universitatea de Stal din
Cernăuţi şi o alta la Universitatea din Ujgorod (Transcarpatia)51.
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ABSTRACT
l'he author makes a presentation o f the history of the Faculty ol I hcology ol
i mautzi, which was a part o fth e University of Northern Bukowina since the laiter s
fu mdation in 1875. The introduction portrays the Metropolitan Bishop Silvestru
Mi . ui u Andrievici, who fought for the preservation o fth e autonomy ol the church and
ui Koinanian rights in Bukowina. The article then depicts the activity o f the Faculty ol
Iţicology, the role o f the "Orthodox Academy’ student society and also that ol
'( nuleia* review which were to activate also after the great union ol 1918. Important
fuuiies such as Dumitru Stăniloaie or Constantin Morariu, who have published works in
i i . review throughout the years. some o f them becoming celebrated personalities ol
H m.inian cultural and academic Iile are also presented in this article. After 1940, the
ţjm \ersity o f Chernautzi had a troubled history. but the Faculty ol 1hcology did not
it i .e to exist. Important personalities have aetivated at this Faculty, which is considered
Ir In- the mother o f the other faculties oftheology in Romania and of the lirst Romanian
tytliodox theology academies in Transylvania. Some ol thesc names are: Vasile
liimovici. Octavian lsopescul, Vasile Vladimir de Repta, Ştefan Saghin, Vasile Găină,
viu* aetivated here during the Austrian period and Vasile Tarnayschi, Romulus Cândea,
V.ilerian Şesan, Domiţian Spânu. Simeon Reli and many others. who aetivated at the
I u ulty of Theology after Bukowina was again a part ol Romania. Many Romanian and
I i i.liniau intellcctuals owe their existence to this center ol orthodox spirituality,
. h iiacterized by ccumenism, confessing interethnic and interconfessional agreement. ol
i. .pect towards human values. In 1948. the Faculty was abolished. 1he University ol
i hernautzi has remained a prestigious scientific institution ol education that continues
• i instinct the Bukowinian youth.

50 C. Creţii, Românii ele pretutindeni, în Lumea. nr. 12/2002, p.2.
51 Ibidem.
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DOCUMENTE

„M ĂRT UR II N E C E N Z U R A T E ”.
M O L D O V A LA M IJ L O C U L SE COL U LU I AL XIX- LEA
Benonia J I T Ă R E A N U

Documentele prezentate mai jos aparţin Fondului „ D. Furtună” din cadrul
Colecţiei Documente Istorice a Complexului Muzeal Bucovina din Suceava, fond care
cuprinde aproximativ 1800 de documente din secolul al XIX lea, referitoare mai ales la
zona de nord a Moldovei. Conţinutul lor este foarte variat şi evidenţiază cu precădere
omul de rând, de la sat sau clin târg, aproape deloc preocupai de marile evenimente ale
istoriei acestui secol,trăind în medii în care viaţa cotidiană este o luptă permanentă între
buni şi răi, drept şi nedrept, între lege şi bunul plac. Selecţia de faţă include documente
inedite care prezintă fapte şi atitudini care ies din zona eroică a istorici naţionale, care
nu sânt nici accidentale, dar nici nu pot fi considerate definitorii pentru populaţia acestui
secol, în zona de care ne ocupăm. Cert este că multe aspecte, precum furtul, bătaia,
complicităţile, abuzurile, crimele,etc. sunt realităţi care s-au produs peste tot în lume,
deci şi Ia noi, însă publicarea documentelor din acest” buzunar”de arhivă românească
întârzie să facă paşi mai mari, perpetuând doar imaginea celor corecţi şi buni. Pentru a
inţclcgc şi a reconstrui mentalitatea şi profilul psihologic al omului de rând. sc impune
să fie adăugate şi genul de comportamente explicit dezvăluite de accst tip de documente.
In aceeaşi măsură, şi poate surprinzător, există şi un personaj cheie al majorităţii acestor
mărturii clin secolul al XlX-lea, anume autoritatea publică -administrativă sau
judecătorească, către care se îndreaptă plângeri, mărturii şi rapoarte, cu speranţa
declarată că dreptatea şi binele vor fi repuse în drepturi, iar tot ce ţine de ilegalitate şi
abuz va 11 oprit şi se va aplica legea. La finalul accstui grup de documente am adăugat
o pagină clin cronică locală a unui târgoveţ dorohoian care face un rechizitoriu dc
excepţie corupţiei şi abuzurilor clin vremea sa.

1850 iunie 2
Rezoluţie a Tribunalului Criminalicesc privind mai multe pricini de judecată şi
pedepsele stabilite pentru furt de animale,bătaie. omor, trecere ilegală a graniţei in
Bucovina.
„Rezoluţie. No. 103.
Anul 1850. luna iunăe 2 zile.
Astăz de cătrăTribunaiul Criminalicesc în fiinţă şi cu a dum<nealui>avdocatului
supuşilor giudecăţii s-au luoat întra-toţi a întâi acta înfiinţată la Giudecătoria ţăn.
Dorohoi asupra lui Tonosă Luchian. Matei Burac şi Iacob Rusu ci esti în miliţiia
austriacă, faţa 371, pentru furări de viti. şi din cuprinsul ci s-au văzut, că însuş Tonosă
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Luchian la toati circitările făcuţi au arătat când în unire cu cialalţi doi, au furat patru boi
din satul Şăndriceni, doi a preotului Vasile Buhăian şi doi a dascălului Vasile Lefter pi
carii i-au trecut în Bucovina şi i-au dus acolo unui Vasile Ţihănciac, şi măcar că Matei
Burac şi lacob Rusu la ccrcitările făcute să apărî de furaria acelor boi însă apărarea lor
nu poaii ave loc. cănd însuş priimitoriul acilor boi Vasile Ţihănciac lămurit arată prin
protocoalile ce i s-au luat de Tribunalul Criminal din Bucovina faţa 245, că acei patru
boi i-au adus la dănsul numiţii mai sus. ca să-I triacă prin vînzare şi banii să-i înpărţască
înpreună, pentru care Criminalul îi şi învinovăţăşti pe trustrei în furări acilor boi. Şi
fiind că numitul lacob Rusu să vedi că eşti înrolat în miliţiia Austriei, apoi rămîni a să
giudeca cînd vriodată să va pute prindi aici.
I'ot după aciastă dellă să vedi că s-au circitat pe Tonosă Luchian. Matei Burac şi
lacob Rusu,pentru furări a doi boi şi o vacă. a lui Gavril a IJngurencii ci-i din satul
Vlădenii, şi Tonosă Luchian Ia înfăţoşare ce au avut cu cialalţi doi în faţă au zis lui
lacob Rusu şi lui Matei Burac că ci i-au spus că au furat acii doi boi şi o vacă şi că i-au
dus în partia Bucovinii la un lacob Burac, carili la cercitare ce i s-au făcut în Bucovina
au tăgăduit despre aciasta, faţa 2 0 1 ; cu toatic acicste însă să discoperi că tot ei au fost
furînd aceste vite, pentru că numiţii Matei Burac şi lacob Rusu au făcut şi învoială cu
llmeia Safta soţiia păgubaşului Gavril a Ungurencii mort acum, cari învoială după
încredinţări li martinilor supt giurămănt să vedi că esti făcută di bună voia lor. încăt după
aşa înpregiurare tăgăduirea lor esti cu totul fără temei şi ci să socot di vinovaţi în furare
acestor vite. Iară pentru dispăgubirea preotului Vasile Buhăian şi a dascăluluiVasile
Lefter de 280 lei bani ci au cheltuit în scoateria boilor lor din Bucovina precum şi întru
despăgubirea fimeii Safta soţia mortului Gavril a Ungurencii, pe cît va însufleţi prin
giurămănt adivaratul preţ a acelor doi boi şi a vacii potrivit ad. 59 Condica Criminală, li
să va faci cînd supuşii giudccăţii Tonosă Luchian şi Matei Burac vor faci stări fiindcă
acum nu au nici o averi; şi fiind că la aciastă dispăgubire intru şi lacob Rusu cari acum
să află în Bucovina undi au întrat în miliţia de acolo, apoi parte sa dc dispăgubire o vor
răspunde chizăşii săi ci să văd la fila 229, potrivit legiuirii de la fila 176, din Colecţii.
Din cuprinsul delii a dooa înfiinţată pentru omorul slujitoriului lacob Bejănariu!
s-au văzut în cuprinsul ei că la aciastă făptuire precum arată lordachi a Mihăesîi la
cercetare ci i s-au făcut în Bucovina, faţa 204, ar fi fost cl şi Tonosă Luchian, fratili său
Gheorghie a Mihăesîi şi lacob Ostanciuc şi că acist din urmă ar fi dat cu o săcure
huţăniască în slujitor până ce l-au omorît, şi că pricina acestui omor ar fi fost pentru că
slujitoriul prinsăsî pe fimeia numitului lacob aice în Moldova pe cari ar 11 voit să o
arestuiască; Ncculai Luchian însă atît la isprăvnicie, faţa 84. cît şi în Criminala supt
giurămănt au arătat că ia aciastă făptuire au fost Vasile Bodiş, lordachi a Mihăesî. şi
lacob Rusul ci îi zic şi Ostanciuc, şi că au văzut pe lordachi a Mihăesîi dînd cu o bărdiţă
huţăniască în slujitori. Aciastă arătari deşi să vedi a 11 probabilă pentru că în ace zi
aceşti patru au umblat pe acolo pc unde s-au întîmplat omorîrea slujitoriului; însă
supuşii giudccăţii îndărăpnicindu-să nicidecum nu voiesc a descoperi adivărul,
tăgăduind atît Vasilie Bodiş ci să află acum mort,cît şi Tonosă Luchian cît şi Ghiorghic
a Mihăesîi că ei nu ar 11 fost nicidecum la aciastă făptuire rămînînd după asăminia
înpregiurare prepusul numai asupra lui lordachi a Mihăesîi, asupra căruie arată martorul
Ncculai Luchian că l-au văzut dănd cu săcure în slujitor, îneît din aciastă arătare precum
şi din arătaria chiar a lui lordachi a Mihăesîi să vedi că acesta s-au întâmplat faţă Ia
făptuire, dar din îndârăpniciia sa nu voeşli a mărturisi adivărul şi zîci că lacob Rusu ci
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•A .illâ în miliţiia austriacă ar fi acela ci au săvîrşit fapta, dînd încă o pricină ca să i să
itâ credi propunere sa că adică să prinsăsî fimeia acestuia de cătră slujitorii! spre a o
»n lui şi pentru ca să o scape au sărit şi l-au lovit cu bărdiţa din cari au şi murit.
După aşa înpregiurare deşi Criminalul ari un destul prepus asupra lui lordachi a
Mihăesîi că el ar 11 săvîrşitoriul fapti, dar numai pe arătare unui singur martor, după ad.
IV* nu-1 poati învinovăţi.Asăminea nu să pot învinovăţi nici Tonosă Luchian şi
t tlu.-orghie a Mihăesîi nefiind îndestuli dovezi.
lot după aciastă dellă să vedi din arătare slujitoriului Ioan Macovei i Ilie
Kfipc iune făcută în giudecată, faţa 121. şi în Criminala supt giurămănt că fiind numitul
ii iiitoriu dc pază pi graniţă au întîlnit pe la podul Turetcii pe şosă, îi şi vide despre
I' i ni, între cari au cunoscut pe cinci şi anumi pe Matei Burac, lordachi a Mihăesîi,
Ulu orghie a Mihăesîi, lacob Rusu şi llii Bodiş, şi urmărindu-i slujitoriul până alăturia
i ■ .atul Sinăuţii au voit a-i opri spre a-i arăta răboj de drum. însă ei s-au întors cu toţii
I I napt şi l-au apucat la bătăi atît pi el slujitoriul Macovei cît şi pe Răpciunu şi au luoat
lliiiiioriului puşca şi căciula. Din cercitările însă făcute lui Matei Burac, Gheorghie a
Mihăesîi, lordachi a Mihăesîi şi lui llii Bodiş, lăţiş, afară de lacob Rusu ci nu s-au putut
» i' ila. Ilind fugit piste hotar, ci cu totul s-au apărat de aciasta, că urmănd însă aciastă
• nari a lor nu poati ave Ioc înprotiva arătării supt giurămănt a slujitoriului şi a lui llii
K.ipciunu şi prin urmare ei să socot vinovaţi în bătaia acestui slujitorul şi pediapsa lor
aplicată la no. 223 Condica Criminală rămănănd datori numiţii lordachi şi Ghcorghi a
Mihăesîi pe lîngă 16 sorcoveţi ci s-au dat slujitoriului din giudecată din partea lui Matei
Nurac, a despăgubi de toati cheltuelile lecuirei sali precum şi di puşca i căciula ci i s-au
l i,ii dc numiţii pe cît va însufleţi prin giurămîrtt cătimia adivărată potrivit fila 59
< indica Criminală.
Iară pentru prepusul urmat asupra lui llii Bodiş şi Ivan Rusu pentru furări a doi
■i din satul Turiatca a lui Mihai Hromei pe carii numitul păgubaş arată la fila 127, că
«iu "jsît pc un bou legat de un copaci în păduri di pe moşiia Sinăuţîi lîngă cari ar 11 şăzut
numitul Ivan Rusu şi llii Bodiş, şi luînd acel bou acasă, i-au vinit şi celaltul mai în
ut mă cu un gănj în coarni, şi fiindcă pe Ivan Rusu nu s-au aliat spre a să cerceta, faţa
! \ iar llii Bodiş ci esti acum fugit, di aciasta cu totul s-au apărat, apoi în lipsă de
dovezi nici să poati învinovăţi.
Din circitările făcute în Bucovina lui lordachi a Mihăesîi şi lui Tonosă Luchian
i.i vedi Ia faţa 204, şi 205, că ei amîndoi înpreună cu Ghiorghic a Mihăesîi au furat patru
Imi din pădurile Ibăneştilor şi i-au dus piste graniţă în pădurea Stăneştilor şi o părechi au
vândut-o în acel sat lui Ichim Berhovschi şi urmărindu-i păgubaşul s-au şi dispăgubit şi
macar că Ghiorghie a Mihăesîi sî apără, însă s-au dovedit că şi el au fost în furaria acilor
l'i'i, pentru cari şi Criminalul în cunoştinţă de vinovaţi pe tustrei în furare boilor.
Deci pentru Matei ci să învinovăţăşti după della dinţii de părtaş Ia furare a patru
•’>’i , doi a preutului Vasile Buhăian şi doi a dascălului Vasili Lefter precum şi în furare
i doi boi şi o vacă a lui Gavrilă a Ungurencii i Ia bătaia slujitoriului Ioan Macovei,
Criminalul văzînd că în privire că au urmat mai multe furături în rind, apoi portivit faţa
’ 19 şi223 din Condica Criminală să găsăşti di cuviinţă ca să să bată cu patruzăci lovituri
bice pe uliţîli tîrgului Dorohoi unde au urmat făptuirile, şi apoi să să dei tot acolo în
paza isprăvniciei la munci publice pe timp de un an. îndatorindu-să şi la dispăgubirea
slujitoriului Ioan Macovei precum s-au zis mai sus.
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Iordachi a Mihăesîi şi Gheorghie a Mihăesîi, carii s-au giudecat în Bucovina
pentru călcare de graniţă şi s-au prădat cîrmuirii di Moldova a să giudeca pentru
făptuirile amintite aice. Criminalul văzînd că ei amîndoi sînt atinşi la bătaia slujitoriului
Ioan Macovei şi la furaria a patru boi din Moldova cu cari s-au prins, iar Iordachi a
Mihăesîi esti atins şi în pripusul omorîrii slujitoriului lacob Bejănariu înpreună cu un
lacob Rusii ci să află în Bucovina, apoi să găsăşti de cuviinţă, ca pe Iordachi a Mihăesîi
potrivit faţa 223 Condica Criminală şi după legiuirea din colecţii la faţa 245. pintru ca
unul ci s-au giudecat şi în Bucovina pentru calcare de graniţă, să să bată cu cincizăci
lovituri bice tot în rezidenţia acelui ţinut, şi să să doi la munci publice pe timp dc un
an.Iar pe fratile său Ghiorgie a Mihăesîi ca unul ci au mai fost giudecat şi la Criminal
aice şi acum a triia oară să vedi căzut în făptuirile arătati mai sus, apoi Criminalul aplică
pediapsa sa la faţa 223 Condica Criminală şi la faţa 245 din Colecţii litera B, să găsăşti
de cuviinţă ca să să bată cu una sută lovituri bice tot pe uliţîli acelui oraş, şi apoi să să
dei slugă peste Dunăre eu mărginire de a nu să mai întoarci, îndatorindu-să şi ei amîndoi
la dispăgubire slujitoriului bătut înpreună cu Matei Burac precum s-au zis.
Tonosă Luchian careli să vedi că s-au giudecat în Bucovina şi după della dintîi
să vedi atins la furaria vitelor cuprinsă aeQlo precum şi după della a doua iarăş în furare
a patru boi, Criminalul aplică fapta sa la faţa 245 din Colecţii litera V. şi găsăşti dc
cuviinţă ca să să bată cu cincizăci lovituri bice lot în acelaş tîrg şi să să dei şi la munci
publice pe timp de un an. Iar lacob Rusu, Ilii Bodiş ci sînt fugiţi, cănd să vor prinde să
vor giudeca. Şi fiindcă Ilii Bodiş ci să vedi atins după della a dooa în bătaia slujitoriului
numit, au fost tras în cercetări şi după a triia dellă înpreună cu Ivan Rusu poreclit şi
Cordunianu, Costachi Lercă, Ioan Lercă şi Vasili Bodiş toţi din Sinăuţîi. în prepusul
furării a doi boi a preotului Neculai din Vlădeni. doi boi a lăcuitoriului Iordachi a
Tudorii din Sinăuţ, a doi boi şi o vacă a lui Ioan Roman din tărgul Mihăileni, o vacă cu
mănzat a jidoveii Şniliia. şi o vacă a dumnealui vtori vistiernic Ioan Andrienaş, luîndusă întra-toţîi de Criminal şi aciastă dellă din cuprinsul ci nu s-au putut discoperi vre-o
dovadă de agiuns nici asupra acestora, nici asupra altora ci s-au mai tras în cercitari ca
să fie ei uneltitorii acestor furături. pentru cari să găsăşti dc cuviinţă ca să rămîi slobozi
pe chizăşie potrivit faţa 153.Condica Criminală.
Pentru întocmai cu orighinalul."(s.s.indescifrabil)
Complexul Muzeal Bucovina, Colecţia Documente Istorice, nr. 1287 (filele 2-3). limba
română.
1850 iunie 5
Adresă a Tribunalului Criminalicesc privind judecarea unor tineri în cazul automutilării
pentru a nu merge la recrutare.
,, Tribunalul Criminalicesc cătră Judecătoria ţănut Dorohoi.
Adiverindu-să acta înfiinţată de ace Judecătorie asupra căzuţilor supt judecată fraţi
Florea şi Gheorghi a lui Vasile Lazar, pentru că prinşi fiind la recrutaţie ş-au tăet căte un
degit la măna dreaptă, primită pe lîngă adresul Dipartamentului Dreptăţii supt no. 2842
şi găsindu-să îndeplinită şi în celi priivitoare cătră fondos, apoi i să scrie de a trimite Ia
acestu trebunal şi pe catagorisiţi.
Prezădent(s.s. indescifrabil)
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No 998.
IK 'O ioni 5 zile.”
t mplexul Muzeal Bucovina, Colecţia Documente Istorice, nr. Înv. 1287 (lila 7), limba
fumftnă.
IKSO iunie 21.
Pl.mgere adresată de Luchian Balinschi Judecătoriei ţinutului Dorohoi privind bătaia şi
)||' .irca de libertate de care sc fac vinovaţi feciorii preotului Ioan din satul Călineşti.
„ i fltră cinstita Judecătorie ţănut Dorohoi.
I uchiian Balinschi
J.riubă
Iu ^a trecutii luni mai puind plugurile meii a ara o bucată loc cc am cumpăratu de la
IHisflsorul din satul Călineşti undi iasti şi ţarina tribuitoari pentru boii păscători a cilor ci
ii .i. trii ficiori a priotului Ioan din acel sat. anumi nu-i pol şti. au sărit la plugari mii şi
liodată mi-au răpit patru boi. pi cari au şi pus la plugul preotului şi a ara cu ei. Eu
111.implăndu-.mă a mergi pi cîmp spre a vide lucrările pi moşie me, di acasă am luoat
louâ pistolaşă mici de buzunari, cari totdiauna li purtam la săneţ pi cămp, diodată au
mit un plugari al meu şi m-au înştiinţat despre aciastă înpregiurari; atunce m-am şi dus
tun aram la arătura me şi văzănd că boi în adivăr mi i-au răpit, m-am dus la partea
p u d u lu i şi am găsit pi acii trii ficiori că măna boi mii deşi ara locul lor.Făcănd
> imoscul dc ace înprejurare că mi-au răpit boi, ei răspunsul l-au găsii cu feluri di ocări,
nunei am zis plugarilor mii să-mi iei boi di la pluguri, şi ci ci vor ave cănd să-ş cauţi
prin locurile compitente, şi di abie am scos boi prin multă trudă şi sudălmi ci suferim di
l.iei. M-am pornit cu plugari şi boi spre casa me lăsăndu-mi şi arătura ni făcută, cănd în
pădurea Călineştilor di naprasnă am auzit huet şi uităndu-mă înapoi am văzut pi ficiorii
picotului,cu un dascal. întovărăşiţi cu oticile de la pluguri, strigănd ei ca să mă omoari;
stănd locului, am văzul că să apropii di mini, li-am răspuns să nu să apropii, ci să
miiirgă nainti. să să giodici dacă li-au pricinuit pagubă ceva vitili meii, ei mai vîrtos s-au
mdemnat a să răpezi asupră-mi, suduindu-mă cum li vine la gură. Eu ca să-i sparii,am
•-cos un pistol şi l-am slobozit în vănt, ei atunce adunând un nomăr de 15 inşi lăcuitori
..llcni şi cănd aproapi di a ajunge la moşie me, m-am şi văzut încunjurat di un aşa
norod, carii unii era cu ciomegi, alţii cu otici iar unu fiu al preutului cu un drug în mănă,
>i un lăcuitor era cu o furcă mari. Văzăndu-mă în aşa pericol de undi mi să pute pricinui
ceva, am mai slobozit un pistol în vănt, şi cu acel prelej, am plecat la fugă, atunce
inşirăndu-să ei după mini. Un ficior a acelui preut ce era cu un drucu s-au apropiet foarti
<li mini şi au început a striga ca înainte că mă ucidi şi apoi pentru mini va tăe sari la
ocnă dară să ştiu că nu scap tiafăr să-mi mai văd casa, şi cănd s-au mai apropiet vroind a
rădica drucu să mă loviască faţăş, ni voit şi spăriet am scos alt pistol şi nemaiputăndu -1
i ruţa, văzănd că-mi stă viaţa în măna lui, am slobozit pistolii la picioari şi l-am lovit în
un picior în faţă. Cănd atunce ajongăndu-mă şi romănii toţi, m-au grămădit la malu
Molniţii, undi dănd în apă pănă la pept. am trecut in cec parte a Bucovinii,ei nici atunci
mi m-au lasat, ci trccănd Molniţa m -au gonit în parte Bucovinii, în atăta încăt eu
nemaiavănd ci faci am plecat fuga spre Sirct şi am dat în apă încăt nimerii Ia adăncimi,
m-am dus pănă în găt, şi norocire me m-am apucat di nişti lozii şi găsăndu-mă, m-au
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scos din Şiret, undi au început a mă tragi unul di la altul şi a mă întindi şi cu aşa
zbuciumări m-au dus la casa preulului în Călineşti, suduindu-mă şi repezindu-mă, undi
m-au închis în o casă ştiindu-mă sub pază di la vremi mesăi pănă în sară, aşa ud cum
eram. Şi afară mă jiodeca ci să mai facă, unii zicc să mă omoari, alţii să mă spânzuri,
alţii să mă ucigă. Şi aşa tot lunguindu-să ei, pănă în celi di pi urmă au vinii soţie mc la
isprăvnicie şi înştiinţând primejdia în care mă aflu chiar ispravnicii în minut au şi triimis
pi 1111 dregător Ioan Plamadă şi un cinovnic carile cănd au vinit au găsăt pi toţi cum să
îndesă să între în casă ca să mă bată şi cu dinăuntru am fost lăsat uşa şi o ţînem cu
spatile, cari cinovnicu cercetând şi găsăndu-i vinovaţi i-au rădicat la isprăvnicie; cănd
am vinit şi eu aşa ud cum eram şi m-am ănfăţoşat la ispravnic cari văzindu-mă, au
rânduit înprejurările doviditoari la faţa locului di la cari au şi sosit dizlegari no. 10236,
ca pi numiţii ci m-au gonit şi m-au bătut i m-au areştuit, să-i predei în canalul cinstitii
Judecătorii. Iar noi fiind că o asămine<....>chiar astăzi s-au prădat în acel canal, eu de
datorii găsăsc ca odată cu depunire aciastă a mc driaptă arătari în priviire că mai vărtos
de chiar de el nu să va pute pliroforisi; cu adăugire că pi acel ci l-am înpuşcat în picior,
m-am înştiinţat bini că mai în zilili treculi au giucat la o nuntă. în sfârşit pi mine acee 1111
mi-i să nu mă priviţi ci numai canonul şi necazul ci mi l-au făcut, încăt eram pi menut ami părdi viaţa, o cer di la cinstita Judecătorie atăt acum după<....> giudecată, cum şi în
viitori ci garanţie vieţăi meii cari precum am auzit din gura acelui înpuşcat, negreşit cămi poati pricinui căt di lesne. 1850 iune în 21 zile.”
Semnează: Luchian Balinschi

•iMiiplexul Muzeal Bucovina, Colecţia Documente Istorice, nr. 1859, limba română. 1
rtiA

Complexul Muzeal Bucovina, colecţia Documente Istorice, nr. 1287 (f. 5-6), limba
română.
1856 octombrie 20
Adresă a Isprăvniciei ţinutului Dorohoi către privighetorul ocolului Herţa în vederea
prinderii unui străin fugit de sub arest.
„Isprăvnicia ţănut Dorohoi. Dumisale privighetoriul de ocol Herţa.
Din îndemnul ofiţiei Departamentului din Lăuntru no. 18808. motivată de raportul
Isprăvniciei ţănutului Suciava 110.8970 prin care înştiinţazî că în tărgul Lespezi,
prinzăndu-să pe 1111 necunoscut strein numit Teodor Ivanovici, la cercetarea ce i s-au
făcut, au arătat că ar 11 din armia rosieană şi că în prilejul rivoluţăei urmată cu oştirile
franţeze,între alţii s-ar 11 prins ca sclav, fiind dus în Constandinopoli dc unde după un
timp slobozindu-să au vinit în acest Prinţipat şi la 20 spre 21 a corentei, de sub areştiul
comenduii Lespezi s-au lacul nevăzut. De aceia să scrie d-tale ca după fiziognomia în
dos însămnată să cercetezi cu pătrundirc în tot cuprinsul acelui ocol şi aflăndu- 1, în paza
cuvinită să-l trimită la Isprăvnicie raportuind deasămine.
No.6846
1856 octombri 10
Fizognomie.
Vrăstă 40 anii. statuă mijloc, faţa smadă, ochie căprie, peru castaniu şi pleştite mustăţile
negri, barba rade n-au, gura potrivită, portul evropein, osăbite sămni 1111 are, vorveşte
rusăşti nemţăşti moldovineşte şi jidoveşte.”
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||M> martie 8
Ministerul Cultelor şi Instrucţiei Publice trimite spre cercetare Mitropolitului Moldovei
tfi 1aport privind acte dc violenţă la schitul Agafton.
, In.ilt preosfinţiei Sale D.D.Sofronie Arhiepiscop şi Mitropolit Moldovei şi Sucevei.
îNmundu-se raportul 110.2652 a prefecturii district Botoşanii însoţit de copiea aceluia a
Mil'piefectului ocolului Herţa, relativ la gradul cu care monahiea Veniamina Spiru de la
lutul Agafton au maltratat pc fimeia Anica ce ave de slugă, acest Ministeriu al
< ulielor şi al Insrucţiei Publice, cu onoare comunică înalt preosfinţiei Voastre o de
Mkmiine copie de pe citatul raport a subprefectului spre regulare.”
! Imistru Cultelor (s.s.indescifrabil)
S a ţia II.No.2011
(K(i0 mart. 8 zile
Rezoluţia Mitropolitului Moldovei:
.« iicemice iconoame Gheorghie protoiereu despărţirei întâi dc ţinut Botoşani, să mergi
«i iudată la faţa locului şi se cercetezi cu pătrundire înprejurările aratate prin alăturatul
1 iportu. şi adevărul ce vei descoperi să ne raportueşti lămurit cu înapoirea şi acestora,
In .1 Iar de întârziere.”
Semnează:
Sof<ronie> Mitr<opolit>
Raportul subprefectului ocolului Herţa:
. 1 opic. De pe raportu ds. subprefect dc ocolul Herţa no .66 din 13 febr<uaric>.
A .ulzi prilejindu-mă a 11 la schitul Agafton din acest ocol, locuitorul Alecsandru<....>
mi înfăţoşat plăngire despre cumplita bătae cc ar fi suferit fimeia Anica de la monahiea
Veniamina Spiru din schit, la care aciastă femeie să găsă orânduită di el slugă cu suma
le 100 lei şi depărtat din casă; aşadar că pe lăngă mai multe bătăi ce ar fi suferit de la
numita călugăriţă pănă acum, apoi el astăzi prilejindu-să a trece pe lăngă cliiliea
ilugăriţii şi auzind în chilie gimite şi vaete grozave ar fi întrat înlăuntru, unde ar fi
y r it pc călugăriţă cu o bucată de lemnu în mănă bătănd pc arătata fimeie încât au făcut" numai vănătăi si plina de sănge. pe care abiea au putut-o scoate din măna ei, cerănd
punere la calc în privire a neputinţei de a mai sluji, din privitul căriea tânguire subscrisul
mergând la cuvioşiea sa stariţa schitului căriea.<arătîndu-i> urmaria zisăi călugăriţă,
euvioşiea sa s-au apărat că fiind bolnavă nu are ce-i face, şi prin urmare îndritueşte din
p.ute-i cuvenita cercetare rănduindu-mi din parte-i înpreunăşi pc una din monahiile
eomitetului schitului, monahia Fevronia Iuraşcu cu care mergănd la cliiliea părătei
monahii am văzut pe numita femeie cumplit bătută, plină de sînge cu destule vănătăi pe
trup şi un ochiu primejduit aproape a fi scos, lipsită de videre, despre care însuşi părăta
eâlugăriţă n-au tăgăduit urmarea, vroind a să îndrepta că femeiea ar fi nevrednică şi nu
■ir asculta. O asăminea întâmpinări neputăndu-i considera înprotiva unei aşa grozave
fapte contra nu numai a clasei monahiceşti, dar şi chiar a omenirei, subscrisul pe de altă
parte luănd pe bătuta fimeie o înfăţoşiază onor. Prefecturi spre încredinţare de cele mai
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sus cuprinse, pc de alta să faci rugăminte, să binevoiască a pune la cale stăvilire unii aşa
scandiloasă urmare a numitei monahii precum va socoti, regularisind pentru bătuta
femeie ca una ce nu are rudă, vindecarea ochiului ei prin chipul<...>ce va găsi de
cuviinţă. Cu adăogire că după toate aceste suferinţi a bătutei femei, apoi şi lucrurile
însemnate în foaiea alăturată ce sănt drepte a sale agonisite cu slujba de pe la alte locuri,
ce le-au oprit şi încuet într-o camară şi nevroind a i le da, lasă plata<...>pcntru patru
luni, să binevoiască a-mi da deslegare ca urmare<...>”
Semnează: s.s. indescifrabil
Complexul Muzeal Bucovina. Colecţia Documente Istorice, nr. 1692. 3 file, original,
limba română.
1866 mai -septembrie.
Rapoarte către prefectul de Suceava privind
întocmirea linei petiţii împotriva evreilor.

implicarea unor primari de comune la

„ Principatele Unite
Subprefectura plasei Siretiului
No.2690
Domnule Prefect
Mai 24
îndată dupre primirea ordinului domnii voastre no. 5531 motivat de telegrama d-lui
Ministru de Interne no. 1150 pc o parte am comunicat tuturor primarilor din plasa mea,
urmarea ce trebue se pâzască pentru menţinere ordinei publicei, şi de apărarea temerei
de care sunt cuprinşi evrei. Iară pe de altă am paşăt din comună în comună şi ajungând
şi în comunile Crăstcşti, Moţca şi Miroslăveşti, am constatat, că D. Dimitrie Angliei, ar
fi purtat o suplica cătrâ Cameră contra izraeliţilor, şi prin concursul d-lor primari şi
notari din accle comune, au îndemnat pe locuitorii de au subscrisu citata suplică, şă apoi
au subscris-o şi ei alaturca cu locuitorii. în aşa privire considerăm ca urmare d-Ior
primari şi notari, e mai mult decăt vinovată, pe reson că ei în locu de a opri
întreprinderile d-lui Dimitri Angliei, purtatoriul acei suplicei, au fost însuşi acei ce au
dat concursu, Iară se aibă în videre ca dacă dreptul de a petiţiona se tolerează în toate
staturile constituţionale, nu este tot aceia de a servi de agenţi partizilor a perturbura
ordina publica. Am regulat suspendarea d-lor primari, dăndu-se gerare afacerilor
comunale d-lor primi ajutori.Cât pentru d-nii notari au rămas a funciona până cănd să va
deţide cele de cuviinţă dc dv. pentru distituare lor. Aceasta în consideraţie că dacă s-ar
suspenda şi notari, ar urma se suferi serviciul. Drept aceia am onoare a vă înainta
cuvenitele constatări,margenite în patru procese verbale înreg. la no.3303, 3304, 3305 şi
3306 spre ce de cuviinţă regulă. Adaogănd că liniştea publica nu e bontuită, şi dupre
despoziţiile deja aplecate, vă asigur că se va menţine ordina şi de acum înainte.
Binevoiţi a primi încredinţare preosebitei melei consideraţii.
Subprefect(s.s. indescifrabil)
Domnii sale d-lui Prefect de Suceava.”
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1866 iunie 20
..Prieipatele Unite Romane
Sub Prefectura plasei Şiret
No.3050
Domnule Prefect.
Iu consideraţie ca primarii comunelor Cristeşti, Moţca şi Miroslăveşti, dupre cele
constatate de subscrisul prin procesile verbale trimise dv.cu referatul no.9690 sunt
suspendaţi de la îndatoriri, şi avînd în videre că afacerile acelor comuni sunt în
paralizare din cauza ca ajutorii ce sunt însercinaţi a deplini serviciul nu pot respunde
ueştiind ceti şi scrie. Pe asemine privire, vă rog d-le prcfect a-mi da dezlegare, dacă ci
lămăn liberi de serviciul de primari ca apoi se pot proceda la noua alegiri.
V,i asigur prea osăbita mc consideraţie.”
Subprefect(s.s.indescifrabil)
• 1866> septembrie 5
.Sub Prefectura plasei Siretiului
No. 4571
Domnule Prefect.
In urmaria ordinului dv. No.6681. păşind în comunile Cristeşti, Moţca şi Miroslăveşti,
un constatat din arătaria locuitorilor, că sub scrierea lor în suplicile adresate onorabilei
( ameră Legislative, în contra evreilor, s-au făcut cu buna lor priimire. şi deplină voinţe,
l.uâ a 11 siliţi de cineva, şi mai înainte de a li-e spune şi citi cuprinsul lor; încât primarii
acelor comuni nu au luat nici un amcstic în asemine operaţie, temei pe care şi conform
ordinului menţionat s-au reinstelat la posturile lor. Despre care am onoare a vă supuni la
cunoştinţă
Binevoiţi vă rog Domnule Pref<ect> a primi încredinţarea preosebitei mele
consideraţiuni
Subprefect(s.s. indescifrabil)
Domniiei sale.”
Complexul Muzeal Bucovina, Colecţia Documente Istorice, Nr. inv. 5256, original,
limba română.
Fragment dintr-o condică de însemnări redactată dc Enachi Prutescu, locuitor al târgului
Dorohoi, referitore la fenomenul corupţiei în a doua jumătate a secolului al XIX lea, în
nordul Moldovei.
1873 august 28
.. Ziua marţi pe la orile 2 după amiazăzi în pădurea Buhaiu pe şoşa în capu dialului sus
cum eşi din satul Buhaiu spre Mihăileni, acolo de două focuri de puşcă s-au tămplat
agiunsa şi necredincioasa moarte a giuvanului şi a celui mai rău din lume om losub
Olinoţchi, cari nu numai cu lucrul muncitorilor nu să mai mulţume dar şi cu însuşi viaţa
acelora pe cari o jertfe el tot nu era mulţumit, cunoscăndu-să prin aciasta că satilc pe
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care le stăpânea el posesie şi proprietăţile era întocmai cu sati şi târguri pe unde era sau
să tâmpla războaile cele mai crunte, precum războiul între Prusia şi Franţa ce să
tămplasă cu 2 ani înaintea morţii lui Olinoţchi; vă mărturisesc, o , cetitorilor!!! că
stăpânirea acestuia asupra nivinovaţilor locuitori, aşa întocmai cu războiul cel mai
aprins sânt vrednice de a şti; pe viitori, o cetitorilor, este că orice deregătorie a judeţului,
care funcţiona pe vremia vieţii lui, pi toţi îi ave ţinuţi cu lanţuri, pe cei antîi sau capii. îi
avea în buzunari, pe cei al II lea îi avea în hambari şi în grajduri, pe cei al III lea la
stoguri şi prin păduri iar mărănţuşurile îi avea legali la baierile pungilor celor pline
numai cu greiţari şi de dânsul aninate mai multe cureluşă şi de acele legături. Pe orice
amploiat cănd vra şi pc cine vra el pune în slujbî şi iarăşi pc cine vra el da afară
întocmai ca ciobanul mărgelile de pe curalile lui; dar dc la înghiţărea vieţii acestui rău
prin focul de puşcă, au picai şi spcranţile acelor amploiaţi şi cred că târziu s-a mai ivi un
hoţ şi un tiran ca acesta să mai presare cu gheşefturi precum să presară carne cu sare, ca
să nu facă vermi. Drept ştiinţă celor pe viitori şi cari nu au cunoscut tiranie şi spioniilc
acestui neomenos, şi gradul cel mai rădicat al răilor din lume; să să încreadă cele scrisă
aici, căci nici un interes de pagubă şi nici dc câştig nu m-au făcut a scrie neomenoasele
purtări a acestui om, dar trecăndu-mi prin videre şi prin auzi, purtările acestui om,
precum şi celor alaturea cu el, am găsit de cuviinţă să scrim şi cred că interesăndu-să a
ceti oricine aceste purtări a unui om tiran şi fără de nici un caracter, şi ar lua o măsură
de o viaţă ferită de nedreptate ca să nu fie şi el dc alţii intitulat, precum să vede acest
tiran Olinoţchi; aceasta scrisoari şi cu prevăzuta întâmplare va fi spre pilda a mai multor
oameni din lume; am zis şi acum mă opresc.”
Complexul Muzeal Bucovina, Colecţia Documente Istorice, Nr. inv. 1. lila 15. limba
română.

ABSTRACT
The daily life o f 19th century Romanian socicty is still buried within thousands
o f pages o f archival documents. This impressive corpus depicts various aspects o f life in
the North of Moldavia, where law and abuse, administrative bureaucracy and the
commoner’s hope for a fair legal system are at odds. It tells o f frequent animal thefts
and smuggling operations, o f physical violence in rural areas and cven within monastic
communities, o f administrative abuse and ethnic conflicts between Romanians and
Jews. Beyond the prominent historical events. there is a morc subtle. parallel history o f
the simple people, which surpasses the fonner in importance, as it accounts for most of
the present lifestyles. cultural traditions and mcntalities o f the Romanian people.

R Ă Z B O I U L M O N D I A L LA H O T A R E L E ROM Â NI EI.
INF ORMAŢII DE SPR E O F E N S I V A RUSĂ DE PE F R O N T U L DIN
ni < O V I N A ŞI I N C I D E N T U L DE LA M A M O R N I Ţ A ( M A I- IU N IE 1916).
DOCUMENTE
Mihai-Aurelian C Ă R U N T U

La doi ani de la declanşarea primei conflagraţii mondiale în urma atentatului de
U s.najevo, Europa continua să fie devastată dc cel mai sângeros conflict militar
Umoscut până la acca dată, care făcuse deja milioane de victime. Rând pe rând, o serie
U< uite au renunţat, în diverse momente apreciate ca favorabile, la confortabilul statut
«l« neutralitate, pentru a se alătura uneia sau alteia din cele două alianţe, Iară ca raportul
i!< i<>rţe dintre acestea să se modifice în mod semnificativ. România, ce ocupa o poziţie
Itt ^strategică esenţială între Rusia şi Puterile Centrale, a primit în repetate rânduri oferte
Icm.inte din partea ambelor tabere, care veneau în întâmpinarea satisfacerii, cei drept
|Nii|iale, a dezideratelor sale naţionale legitime.
La începutul lunii iunie 1915, încercând să menţină o alianţă în care credeau tot
.ii puţini oameni politici, Ministerul de Externe al Austro-Ungariei a elaborat trei
Vwiwnte privind cedarea unor teritorii din Bucovina Regatului român1. în acest timp,
iiorităţilc dc la Bucureşti erau antrenate în negocieri deosebit dc dificile cu cele ţariste
n privinţa statutului postbelic al „Ţării Fagilor” , în condiţiile în care provincia era
rcvcndicată şi de statul vecin. Imperiul rus, care stăpânea de mai bine de un secol
B.isarabia românească, susţinea, prin vocea ministrului de externe Sazonov, ca la baza
delimitării teritoriale dintre cele două ţări în Bucovina să stea „principiul majorităţii
populaţiei” . In faţa obiecţiei ministrului rus la Bucureşti, Stanislav A. Poklevski, cu
privire la numărul redus al românilor din Cernăuţi, regele Ferdinand a replicat: „Puţini
t.imani, dar sunt încă şi mai puţini ruşi şi majoritate de ovrei. Cernăuţii însă este (sic!)
un centru de cultură religioasă preţios pentru români”3. La rândul său, Ion I. C. Brătianu
.i fost şi mai ferm faţă de poziţia imperialismului ţarist: „Nu pot admite ca un oraş ca
( 'ernăuţi, un focar de cultură românească, sediul unei universităţi, reşedinţa unei
mitropolii române, să fie dat ruşilor pe motivul că în nordul Bucovinei administraţia
.nistriacă, vitregind elementul românesc, a hotărât şi încurajat o infiltraţie rutenească”'1.
Politica fruntaşului liberal Ionel Brătianu de amânare a antrenării ţării în război a
fost tolerată o perioadă de diplomaţia Petersburgului carc, în proiectatul său marş spre
Constantinopol şi Strâmtori, vedea în România mai mult un obstacol, motiv pentru care
Constantin Ungureanu, Trei variante austriece, clin anul 1915, de cedare parţială a Bucovinei,
în Analele Bucovinei, X, Nr. 1/2003, p. 146 şi urm.
Ion M. Oprea. România şi Imperiul Rus. 1900-1924, voi. I, Bucureşti, 1998, p. 73.
Alexandru Marghiloman. Note politice. 1897-1915, voi. I, Bucureşti, 1927, p. 481.
' Ion M. Oprea, op. cit., p. 87.
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„nu voia să ne răsplătească, ci dorea dimpotrivă, să ne ciuntească’0 . începând cu
toamna anului 1915, Rusia intenţiona să acţioneze energic în Balcani, concentrând în
acest scop numeroase trupe la răsărit de Prut. Pentru a forţa trecerea prin Moldova, sc
avea în vedere inclusiv impactul psihologic al acestor măsuri militare, cu atât mai mult
cu cât guvernul francez a recomandat autorităţilor ţariste „să nu ceară această
autorizaţie, sfătuind-o însă să pună România în faţa unui fapt împlinit”6. O asemenea
eventualitate ar fi pus cabinetul de la Bucureşti, aflat în tratative avansate cu Antanta,
într-o postură extrem dc delicată, întărind totodată poziţia partizanilor alianţei cu
Germania. Brătianu şi-a manifestat profunda îngrijorare faţă de intenţiile ruşilor - cu
(oale că o condiţie esenţială pentru intrarea României in război o reprezenta
acoperirea flancului drept al armatei noastre prin ocuparea Bucovinei - afirmând cu
diverse ocazii că „nu va admite trecerea nici unei armate străine pe teritoriul ţării”7.
La 14 aprilie 1916 avea loc la Cartierul general rus de la Moghilcv o consfătuire,
în urma căreia s-a stabilit reluarea ofensivei la mijlocul lunii iunie, pentru a reduce
presiunea exercitată de germani pe frontul de Vest asupra Verdunului. Cu acest prilej, a
fost acceptată şi propunerea generalului Alexei Brussilov de a ataca forţele austroungare din sectorul de sud-vest8. Având la dispoziţie rezerve umane ce nu puteau 11
egalate de nici o altă putere europeană, armata rusă va trece la ofensivă în ziua de 4
iunie 1916, folosind tactica atacului în valuri pe întregul front galiţian, de la Stryj şi
până la Cernăuţi. Cu toate că armatele ţarului au suferit pierderi extrem de mari, - sub
acest aspect au fost victorii „â la Phyrrus” - ccle înregistrate dc trupele habsburgice, de
peste 1,5 milioane de oameni, erau aproape imposibil de înlocuit, ruşii ajungând în scurt
timp la graniţa cu România9.
Acesta reprezintă, în linii generale, contextul în care s-a produs o violare
flagrantă a teritoriului şi, implicit, a statutului de neutralitate a ţării noastre. Potrivit unor
documentc de la Marele Stat Major, o primă încălcare a frontierei a avut loc in noaptea
dc 24-25 mai 1916, dată la carc o patrulă de cavalerie rusă a trecut Prutul prin
apropierea satului Cotul Hotin pentru a ataca santinelele austriece din Bucovina.
Incidentele s-au reluat în noaptea de 26-27 mai când, în urma unui scurt schimb de
focuri, soldaţii români dezarmează şi predau secţiei de jandarmi rurali Herţa un grup de
militari ruşi surprinşi pe teritoriul român (vezi doc. nr. 6 ). în noaptea de 28-29 mai,
după un violent bombardament de artilerie, pc frontul Boian-Toporăuţi şi Zurin-OstriţaMahala-Rarancea, a început un asalt dc infanterie împotriva localităţii bucovinene
fortificate Zurin. Atacul s-a desfăşurat din direcţia localităţii româneşti Mamorniţa, carc
a fost ocupată de trupele ruseşti, sătenii de aici fiind nevoiţi să se refugieze noaptea,
printre gloanţe şi obuze, către Horbova şi Herţa (doc. nr. 11).
La 31 mai 1916, în notiţele sale zilnice, generalul Alexandru Averescu
consemna: „Pare că ruşii care atacă Cernăuţii, voind să întoarcă dreapta austriacă, au
5 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri. 1913-1916.
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fcilut din greşeală, reală sau simulată (s. n.) pe teritoriul nostru” 10. Incidentul, prin
iMwi.i şi consecinţele sale imprevizibile, a produs o profundă îngrijorare în rândul
ffctorilor de decizic dc la Bucureşti. Regele, aflat într-o excursie pe Dunăre, şi Ionel
'toiV.i.inu. care sc găsea Ia Florica, vor sosi în cel mai scurt timp în Capitală. în urma
im i .curte deliberări, guvernul român a hotărât să trimită o notă scrisă autorităţilor ruse.
•HIunirului român de la Petrograd, Constantin Diamandy, i se va telegrafia că „vom
>f*pinge cu armele această invazie”, iar generalul Pătraşcu, comandantul Diviziei 8
life/tintcric, a primit ordinul să înainteze cu toată unitatea de sub comanda sa spre
Nnniieră11. Din ordinul Ministerului de Război, în zonă au fost trimişi 50 de grăniceri de
I* I .llticeni, 45 soldaţi din Regimentul 49. un batalion din Regimentul 69 Infanterie, un
il.ilion din Regimentul 29 Infanterie, Regimentul 8 Roşiori ş.a. (doc. nr. 3 şi 6 ).
în după-amiaza zilei de 30 mai, trupele ruseşti au început să sc retragă de pe
'riNtriul nostru, dar încălcările de frontieră au continuat şi în zilele următoare, în pofida
«M(M|;unentului asumat de generalul Kellcr. comandantul trupelor ruse din regiune, cu
; t.'jul întrevederii pe carc a avut-o la Noua Suliţă cu generalul Pătraşcu, doar cu o
« n.\ în urmă. Ca urmare a operaţiunilor militare desfăşurate pe teritoriul român, un colţ
«I unii din Mamorniţa (unde ruşii au instalat o mitralieră) este dărâmat, geamurile sunt
pai te. diverse stricăciuni suferind şi alte case din Mamorniţa. un grănicer este rănit de
U" i'lonţ şi drept urmare internat la spitalul din Târnauca, iar soldatul Ruxandra Nicolae
* losl împuşcat mortal, „foarte probabil de către austrieci” (doc. 6 ).
Infiltrarea din flanc şi atacarea frontală a poziţiilor austriece din Bucovina de pe
I» itoriul României, - previzibilă în condiţiile în care asaltul asupra fortificaţiilor de la
'Zurin se putea face doar de aici - a atras protestele Puterilor Centrale, ministrul
Imperiului dualist la Bucureşti, Ottokar Czernin, „considerând că acest nou act
n . ui'etat al Antantei” era „un balon de încercare pentru a verifica dacă România este
M coaptă pentru cooperare” 12. în pofida încălcării flagrante a neutralităţii statului
ii -iru, „opinia publică nu se emoţiona, ba chiar primi ştirea cu oarecare simpatie” 13.
' .i din ţară a menajat partea rusă, ziarul „La Roumanie” sugerând chiar: „Să nu se
d amieze soldaţii care, prin logica implacabilă a lucrurilor, sunt aliaţii noştri şi care în
urând vor fi fraţii noştri de arme !” 1 O nouă delegaţie română, în frunte cu lt. col.
‘ .icolae Piperescu, comandantul Regimentului 69 Infanterie, trimisă la data de 3 iunie
tic generalul Constantin Prezan la cartierul general al Diviziei 19 ruse, instalat la Boian,
pentru a cere retragerea trupelor de sub malul Prutului, a fost primită de generalul ţarist.
Un diplomat” (s.n.) cu deosebită curtoazie, iar la plecare, „militarii au strigat ura” (doc.
mi 7). Dc asemenea, autorităţile române au luat măsuri pentru înhumarea soldaţilor ruşi
• â/.uţi pe teritoriul nostru şi trimiterea răniţilor în spitalele dc la Herţa şi Târnauca (doc.
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nr. 6 ). Drept urmare, însuşi ţarul Nicolae al II-lea va adresa mulţumiri administraţiei
judeţului Dorohoi pentru amabilitatea de care a dat dovadă15.
Acţionând prin învăluire, de pe valea Ceremuşului şi unghiul de frontieră
Mamomiţa-Burdujeni-Doma, diviziile ruseşti au destrămat grupul de forţe austriac din
Bucovina, ofiţerii părăsind unităţile lără a mai da ordinele dc retragere, „iar soldaţii
fugind pâlcuri, pâlcuri în spre pădure, sub bătaia tunurilor ruseşti” (doc. nr. 11 ). O
coloană aflată sub comanda lt. col. Daniil Papp - şeful de Stat Major al Diviziei No. 54
comandate dc generalul Lilienhof - a fost surprinsă de cazaci între Franzthal şi
Tărăşeni, unde au fost făcuţi numeroşi prizonieri (vezi doc. nr. 8 şi 11). Ofensiva
Brussilov a determinat retragerea autorităţilor austriece din Bucovina, guvernatorul
provinciei s-a refugiat la Vatra Dornei, alte oficii au ajuns la Praga, iar prefectul dc
Suceava a trecut frontiera în România la Burdujeni, pentru a se stabili apoi la Cluj16. La
5/18 iunie 1916 erau ocupaţi Cernăuţii, pentru ca trei zile mai târziu oştile ţarului să
ajungă la Suceava17. în noaptea de 8/21 iunie, comandantul armatei austriece ordona
evacuarea spre zona dc munte, drept urmare s-a instalat panica, populaţia „având mare
frică de duşmanii de la nordul siberian, cc-s lipsiţi de orice cultură umanitară ” 18
(informaţii legate de modul de organizare a evacuării apar şi în doc. nr. 2 şi 11 ).
în însemnările sale Nicolae Iorga îşi exprima îngrijorarea faţă de noua înaintare
rusească: „Pentru cine vin la Cernăuţi oştile Ţarului? Şi până uncie sunt ele în stare să
ajungă? [ . . . ] 19 Comandantul trupelor care au ocupat Suceava a dezvăluit intenţiile
vecinului de la Răsărit, mărturisindu-i şefului gării din Burdujeni că Ardealul va reveni
României, „dar Bucovina «niet» ea rămânea ruşilor”20.
Acţiunea militară din mai-iunie 1916a contribuit la crearea condiţiilor necesare
intrării noastre în război şi a silit Puterile Centrale să accepte că nici o concesie nu mai
putea schimba direcţia spic care evolua politica României. La 1 iulie 1916. generalul
Alexeev, şeful Statului Major al armatei ruse transmitea autorităţilor de la Bucureşti „să
se unească cu noi acum sau niciodată”, a doua zi o -)somaţie
similară sosind şi de la
|
'
comandantul armatei franceze, generalul Joseph Joffrc . Astfel, problema cooperării cu
Rusia - cc va cunoaşte grave sincope în perioada 1916-1917 - era rezolvată printr-un
veritabil ultimatum. România fiind gata de a intra în războiul mondial în urma căruia,
după imense jertfe materiale şi umane, îşi va desăvârşi unitatea naţională.
Documentele care urmează să fie prezentate confirmă interesul autorităţilor
române pentru operaţiunile în curs de desfăşurare la graniţa dc nord a ţării. Drept
dovadă este şi prezenţa în regiune a maiorului L. Bârzotescu, trimisul Marelui Stat
Major, în perioada anterioară incidentului de la Mamorniţa, cu misiunea de a culege
informaţii despre luptele dintre ruşi şi austrieci. Acesta este şi autorul celor mai multe
dintre telegrame şi a unui amplu material de sinteză despre evenimentele dc pe frontul
15 Constantin Nuţu, op. cit., p. 290.
1,1 Teodor Balan, Bucovina in războiul mondial, în Codrul Cosminului, VI, 1929-1930, Cernăuţi,

1930, p. 33.
17 Gh. Mihuţă, Lucian Costin. Monografia satului Lisaura, Suceava, f.a., p. 73 şi urm.
Is Condica cronicală a enoriei ortodoxe orientale Bosanci, mss., p. 231.
19 N. Iorga, Războiul nostru in note zilnice. 1916-1917, voi. II, Craiova, f.a., p. 73.
20 Erast Tarangul. Amintiri, mss., p. 43.
21 Ioan M. Oprea, op. cit., p. 92.
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• • rnăuţi-Mamorniţa. Alte materiale au fost alcătuite de maiorul Gh. Pârjolescu,
.• nundantul Batalionului II Grăniceri, iar cclc semnate de generalul Râmniceanu au la
i
cel mai probabil, diverse telegrame şi rapoarte sosite din regiune. Au fost
mualate telegrafic mişcările de trupe, măsurile luate de autorităţile habsburgice pentru
. .u uarea Bucovinei, o atenţie deosebită fiind acordată desfăşurării operaţiunilor
ilnare, tacticii adoptate de cele două tabere beligerante şi nu în ultimul rând dotării şi
.mizării acestora. Cele 11 documente, la care se adaugă în Anexă două planşe, îşi
tti.'pun să contribuie la o mai bună cunoaştere a unor evenimente ce au precedat intrarea
K 'mâniei în războiul de reîntregire naţională.

1.

i

m andantul Corpului Grănicerilor, generalul Rîînniceanu, înştiinţează conducerea
'matei despre sosirea în regiune a generalului Pătraşcu, care are misiunea de a
mlacla partea rusă în legătură cu încălcarea teritoriului român.
i

No. 40 din 30 Mai 1916.

$nri primite de la frontieră în ziua de 30 Mai 1916.
1 ■k-iiralic de la Mamorniţa.
A sosit aici Domnul General Pătraşcu, carc are acelaşi ordin pe care subsemnatul
I .un primit de Ia D-voastră. Aseară la ora 10 s-a dus la Noua Suliţă rusească unde s-a
pus în contact cu Generalul Kcllcr, Comandantul trupelor, iar rezultatul l-a comunicat
iMmnului Prim Ministru şi Ministru de Război.
Compania din Batalionul 8 Vânători nu a sosit în prezent, deoarece Batalionul
mu a avut nici un ordin în acest sens.
Din ordinul Domnului General Pătraşcu s-a dat o companie din regimentul 69,
. .ire patrulează pentru a dezarma pc ruşi şi a-i soma ca să evacueze teritoriul nostru,
and şi ordinul dc a-i aduna pe răniţi.
O
patrulă condusă de un ofiţer, care a fost trimisă aseară la Mamorniţa, a
raportat azi dimineaţă la ora 6,30 că a[u] fost împuşcături puţine.
Trupele ruse de la vama noastră spre Lucoviţa s-au retras, vama noastră a rămas
■k upată dc ruşi.
Ofiţerul nostru a somat pe ollţerij i] ruşi a-şi retrage trupele de pe teritoriul
nostru, aceştia i-au răspuns că nu lc vor retrage până ce. atât vama noastră cât şi
(lealitatea Mamorniţa. nu vor fi ocupate cu trupe puternice române, aceasta din cauză că
le este frică ca în urmă să nu fie ocupate de trupe austriace.
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Aceeaşi patrulă raportează că la ora 6,30 a.m. la Mamorniţa sunt 3 regi mc
ruse, înşirate pc graniţă.
Soldatul grănicer Ruxandra a fost împuşcat pe când căuta să se adăpostea.
Soldatul se găseşte mort la Mamorniţa şi nu a putut fi ridicat din cauza gloanţelor, c
cad în număr mare pe teritoriul nostru.
Telegrafic de la Hcrta

Populaţia de prin satele de pe lângă frontieră a fost din nou înştiinţată astă
prin batere de tobă şi tragere de clopot, ca să fugă în interior.; m lie de la Fălticeni.(aporalul jandarm Popescu a spus unui grănicer că ruşifi] au ocupat Cernăuţifi]
multe sale din împrejurimi şi că Austriaci[i] s-au retras cu mari pierderi.Din Viena s-a telegrafiat: ca să se adune toate vitele mari. oile şi porci[i], de la
i.'> uiiori[i] şi să se trimeată în munţifi] Dornei, aceasta pentru a nu cădea în mâna
*lor
I.ocuilorii sunt strict opriţi de a vorbi cu ai noştri.Cea mai mare parte din vite au şi plecat, rămânând numai caii şi căruţele, care
li întrebuinţate la transportul bagajelor.l oţi locuitoriii] vor fi aduşi la Dorna şi nu vor avea vo[i]e să treacă la noi.l'oţi finanţi[i] de pe frontieră vor fi aduşi pe jos la Câmpul-Lung (sic!).Sc vorbeşte că până mâine ruşii vor ocupa Suceava şi satele până la Buneşti.Autorităţile din Buneşti, Suceava, Rădăuţi, au plecat cu arhivele lor la Dorna-

II

Situaţia de [ijeri 29 Mai a.c. ora 11,30 până astăzi 30 Mai ora 9 a.m. cs
următoarea:
In tot timpul după-amiezei de [ijeri a fost un puternic duel de artilcri
Asemenea şi focuri de infanterie. Vama Austriacă a fost ocupată de ruşi. în timp
nopţii puţine focuri dc infanterie.
COMANDANTUL CORPULUI GRĂNICERILOR
(ss) General Adjutant Rîmniceanu

p. Conformitate
p. Adjutantul Corpului
Locotenent (ss indescifrabil)

La Buneşti nu au rămas decât numai 6 finanţi şi un jandarm.Autorităţile duc arhivele lor de la Dorna la Buda-Pesta.Locuitori[i] din toate satele au ordin să plece la Dorna. împreună cu tot avutul

Arhivele Militare Române, fo n d 5417, dosar nr. 427, f 63.
2.

COMANDANTUL CORPULUI GRĂNICERILOR
(ss) General Adjutant Rîmniceanu

Informaţii cu privire la retragerea autorităţilor austriece din Bucovina ca urmare ii
ofensivei ruseşti şi despre modul de organizare a evacuării populaţiei.

p. Conformitate
p. Adjutantul Corpului
Locotenent
(ss indescifrabil)

No. 41 din 30 Mai 1916.h m. f 70.
Ştiri primite de la frontieră în ziua de 30 Mai 1916.Telet’rafic de la Burduieni.
In ziua de 29 Mai a.c. a[u] sosit la Iţcani, cu trenul de 5 seara, toate autorităţile
din Cernăuţi precum şi o parte din populaţia oraşului, care a fost cantonată la Iţcani.ln ziua de 30 Mai a.c. ora 3 dimineaţa a venit din direcţia Cernăuţi, spre
Suceava, un escadron cavalerie.Mai târziu a trecut pe şoseaua Iţcani-Suceava o secţie de mitraliere.Convoiuri de vite trec încontinu[u] spre munte.284

3.
U • >/ida sosirii de noi trupe româneşti pe frontieră şi a înţelegerii dintre generalul
i\cu şi generalul rus Keller, infanteria rusă continuă încălcarea teritoriului nostru.

No. 44 din 31 Mai 1916
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Ştiri primite de la frontieră în ziua de 30-31 mai 1916.Telcurafie de la 1Icrta.Astăzi au sosit [la] Mamorniţa 50 soldaţi grăniceri de la Fălticeni împreună cu
45 soldaţi din regimentul 49 şi doi ofiţeri, cu aceştia se va întări frontiera între pichetele
Cotul-Hotin şi Lucoviţa, înapoia şoselei Herţa-Mamorniţa şi dealul Budac.O altă companie din Regimentul 69 a sosit la Ilorbova. 2 regimente cavalerie şi
o baterie artilerie la Herţa, iar regimentul 29 la Poharia.- (probabil Pomârla - n.n.)
In urma înţelegerci între D-l general Pătraşcu şi generalul rus Keller, trupele
ruseşti s-au retras după (sic!) teritoriul nostru; totuşi la ora 7 p.m., s-au observat trupe de
infanterie rusă trecând Prutul în Balta Roşie îndreptându-se spre frontieră, călcând
teritoriul român 400 m. adâncime şi 600 m. lungime. (S-a comunicat D-lui general
Pătraşcu la Herţa).Azi toată ziua şi chiar acum ora 12 noaptea canonada de artilerie, multe
pro[i]ectile de la austriaci au căzut pe teritoriul român, în Mamorniţa 6 - 8 ; nici o
victimă.Cadavrul soldatului grănicer Rucxandra Nicolae se î[n]mormântează mâine 31
curent.- Nu s-a putut preciza de către cine a fost împuşcat, după direcţia gloanţelor
probabil de austriaci.Generalul rus Keller a dat ordin să vie azi la Mamorniţa un ofiţer rus pentru
estimarea pagubelor făcute.- Nu a venit până în prezent.-

COMANDANTUL CORPULUI GRĂNICERIOLOR
General Adjutant (ss) Rîmniceanu

p. conformitate
ADJUTANTUL CORPULUI
Căpitan
(ss indescifrabil)

Ib id em , f

72.

4.
Proces-verbal cu privire to circumstanţele în care a fo st împuşcat mortal, în ziua de 29
mai 1916, soldatul Nicolae Ruxandra de la pichetul Mamorniţa.
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PROCES VERBAL.
Astăzi 31 Mai anul 1916;
Noi Maiorul Pârjolescu Gh. Comand. Bat. II Grăniceri şi Căpitanul Costăchescu
Mc.'v . comandantul companiei 5-a grăniceri Dorohoi asistaţi fiind de plutonierul-major
,'uianu Nicolae comandantul plutonului 1 gr. Mamorniţa constatăm cele ce urmează:
în noaptea de 28 spre 29 mai curent pe la 11 p.m., ruşii trecând Prutul pe
«i loriul nostru pe la gura pârâului Mamorniţa, au luat cu asalt primele tranşee
In imice, respingându-i pe aceştia spre satul Tureni, alte trupe ruseşti au intrat chiar în
m il Mamorniţa şi împrejurimi, în acest timp lupta devine crâncenă, între ruşi şi
* * ti iaci, iar localitatea Mamorniţa se găsea între două focuri, fapt despre care
«mundantul dc pluton, raportând comandantului de companie, a primit ordin a se
Mi.ip,c cu toţi oamenii pe dealurile din împrejurimi şi a lăsa numai doi soldaţi de pază
t|l revedinţa plutonului şi a pichetului. Comandantul de pluton executând ordinul primit
1 1i .it de pază pc soldatul Bocăneanu Vasile matr. No. 1158/914 şi Ruxanda N. matr.
•17/915 ambii de la pichetul Mamorniţa cărora le-a ordonat ca la un caz dc pericol să
4t ascundă în pivniţa plutonului sau a vămii, ce este alături de pichet; în fine, în
Imiineaţa zilei de 29 Mai, împuşcăturile de armă au mai încetat. întrucât ruşii s-au retras
pc frontieră, continuând numai canonada de tunuri între ruşii din Boian şi austriacii din
«meni. până la ora 11,30 a.m., când ruşii protejaţi dc şanţul pârâului Mamorniţa au
«fiiit din nou, ocupând de astă dată vama, plutonul şi clădirile principale din
H unom iţa, aşa că pe la ora 12-1 p.m., lupta devenise iarăşi în toi încât nu mai era cu
utinjă a sta în localitate, fapt care a determinat pc soldaţii, arătaţi mai sus, care erau
i.V iţi de pază la pichet să părăsească localul voind să fugă. întreprindere periculoasă,
Im care soldatul Bocăneanu Vasile a scăpat, însă soldatul Ruxanda N. pe când fugea,
|u.i 3 p.m., a fost lovit la o distanţă de 50 metri de pichet de un glonţ în învălmăşeala
luptei, rămânând mort pe loc, până în ziua de 30 Mai curent ora 3 p.m., după ce ruşii
« .tăiase Mamorniţa, când a fost adus cadavrul pe targă de o patrulă trimisă pe furiş şi
li-pus într-un adăpost al locuitorului Toader Gh. Rusu din comuna Mamorniţa situat la
n irginea satului, unde era retrasă trupa şi populaţia [...]
Nu s-a mai anunţat parchetul militar întrucât faptul s-a putut constata de noi pc
li plin că soldatul a fost omorât din cauza unui glonţ, mai mult ca probabil austriac, tras
ni învălmăşeala luptei arătată mai sus.
Pe baza celor constatate mai sus subsemnaţii am luat măsuri pentru
înmormântarea cadavrului soldatului Ruxanda N. care se face în ziua de 1 Iunie a.c., la
. imitirul din comuna Mamorniţa Jud. Dorohoi, cazul s-a raportat corpului de grăniceri
■ u telegrama No 739 şi anunţat familia Iui.
Pentru care am încheiat prezentul proccs-verbal spre cele legale.
COMANDANTUL BATALIONULUI II GRĂNICERI
Maior (ss) Pârjolescu
COMANDANTUL COMP. 5-a GRĂNICERI
Căpitan (ss) Costăchescu
COMAND. PLUTONULUI I GRĂNICERI MAMORNIŢA
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Plut-major (ss) Buzoianu

***********

p. conformitate
p. ADJUTANTUL CORPULUI
Locotenent (ss indescifrabil)
Ibidem, f 23.
5.

Mamorniţa ora 5 a.m.De la ora 9 seara un foarte puternic atac rus a avut loc pe linia Ţureni-Ostriţa şi
PmIi mai departe spre Nord şi Nord-Vest. La ora 10,20 şi 11,30 noaptea s-a repetat în
H || ni.iic strigătul formidabil de ura. La ora 5 dimineaţa, austriacifi] s-au retras din
IWvm spre Mamorniţa austriacă aruncând în aer un depozit de muniţiuni aflat în vamă.
IbHf.i crea s-a datorit nu atacului local, şi cred atacului contra Cernăuţi. Cavaleria rusă a
■Pl ii in Ţureni.

Maiorul L. Bârzotescu, trimisul Marelui Stat Major, transmite din Mamorniţa noi date
asupra desfăşurării ofensivei ruse, ce avea drept obiectiv principat Cernăuţii.

(ss) Maior Bârzotescu

MARELE STAT MAJOR
Secţia III-a.Biroul 6

No. 21.p. Conformitate
Căpitan
(ss indescifrabil)

COPIE

TELEGRAME

CIFRATE
f r t d e m j . 102.

ţsjofcjiciejfoie****

6.

Mamorniţa ora 8 a.m.Mi se spune că la ora 2 noaptea accasta a căzut Cernăuţifi]. Acum trece prin
Ţureni în urmărire regimentele Terenski şi Kubanski (de la 1crek şi Kuban) dc cazaci ca
şi infanteria.
Snyatin [a] căzut de 3 zile.
(ss) Maior Bârzotescu

No. 22

H.i/iort semnat de generalul Rîmniceanu, comandantul Corpului Grănicerilor, în care
ii analizează în detaliu consecinţele încălcării teritoriului român de către trupele ruse
’i perioada 24 mai - 2 iunie 1916, precum şi măsurile adoptate de autorităţile noastre
/> nlru a face faţă acestei situaţii excepţionale.
ISTORICUL ÎNCĂLCĂRILOR TERITORIULUI NOSTRU. ÎN REGIUNEA
MAMORNIŢA. DE CĂTRE TRUPELE RUSEŞ TI.

***********
Mamorniţa ora 8,30 a.m.
Acum [a] trecut Prutul prin Ţureni una brigadă artilerie.
(ss) Maior Bârzotescu

N°- 23

Mamorniţa ora 7 p.m.
O
coloană rusă carc a trecut Prutul către Virăuţi unde a lăcut pod pe pontoane
ieri 3 Iunie [a] luat mitraliere şi [a] ajuns la Kut (localitate situata Nord-Vest Cernăuţi,
pc ţărmul Sudic al Prutului).Informaţia este din sursă rusă. De două ore se ataca Cernăuţi[i].(ss) Maior Bârzotescu

N°- 20

în noaptea de 24-25 Mai a.c. o patrulă de cavalerie rusă, a cărei Torţă nu s-a
putut stabili cu certitudine (după urmele lăsate prin lanuri, pare a fi fost 12 oameni, iar
.lin informaţiunilc căpătate de la locuitori, rezultă că ar fi fost 40 oameni) a trecut
frontiera (Prutul) noastră, pe aproape de satul Cotul-Hotin, a mers prin lanuri şi
(raversând şoseaua Herţa-Mamorniţa, a trecut peste dealul Budac cola 250, unde au lăsat
>aii (se cunoaşte bine urme făcute prin grâu). Patru din ci au coborât apoi valea şi au
trecut peste frontieră în Bucovina, unde au atacat santinelele austriace, trăgând câteva
focuri de armă (8-10 focuri). După aceea patrula s-a înapoiat în Rusia, urmând acelaşi
drum.
în noaptea de 26-27 Mai a.c., soldatul grănicer Cărămidă, fiind în patrulă, a
observat mai multe urme prin semănăturile, unde Balta-Roşie că atinge cu drumul, ce
vine dinspre Cotul-Hotin.
Intrigat de acestea, soldatul s-a dus la plutonul Mamorniţa, unde a raportat cele
observate.
Plutonierul Lepădctescu. locţiitor al comandantului de pluton, a plecat cu
soldatul Cărămidă, în direcţia indicată de soldat.
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Pe la ora 2 noaptea au văzut venind spre şoseaua Herţa-Mamorniţa, un grup J f
soldaţi ruşi, care la somaţiunile făcute de patrula noastră de a sta,- au răspuns pi >4
focuri.Fată dc acestea patrula noastră a tras spre ei 5 focuri de armă, după care so ld a ||
ruşi, 11 la număr, au fugit în grâu şi s-au ascuns într-un şanţ, unde au fost prinşi >■
dezarmaţi apoi predaţi secţiei de jandarmi rurali Herţa.
Tot în noaptea de 26-27 Mai a.c., a patrulă de cavalerie rusă, tare de 24 oameni,
din care 2 ofiţeri, au trecut frontiera (Prutul) la noi şi au mers peste dealul Qudac-snlfl
Slobozia-spre pădurea Buda, unde au fost găsiţi a doua zi după amiază de o patrulă d i
grăniceri, dc la pichetul Pasat, care i-a dezarmat şi i-a predat secţiei de jandarmi HerţaNu s-a schimbat nici un foc de armă.Se crede că aceste patrule sunt conduse pe teritoriul nostru de către locuitorii de
Ia noi.In noaptea dc 28-29 Mai a.c., ora 10 şi 30 p.m., sc auzea în direcţia tranşcclof
auslriace şi ruse un foc viu de infanterie. Grănicerii dc la pichetul Mamorniţa au [ijeşil
afară pentru a observa această luptă, văzură însă că în sat, pe şoseaua Hcrţa-Mamorniţu
şi prin curţile caselor din jurul plutonului, sunt o mulţime de soldaţi ruşi (aproximativ
două companii). Intrară imediat în pichet şi raportară cele văzute Maiorului Bârzotescu,
de la Marele Stat Major, carc venise în această regiune, pentru a culege informaţiuni
asupra luptelor, dintre austriaci şi ruşi.
Maiorul Bârzotescu dă ordin atunci şefului de pichet ca împreună cu un soldat.
să se ducă spre soldaţii ruşi şi să le spună ca să se retragă de pe teritoriul nostru, iar în
cazul când nu vor voi să facă accst lucru, să lc spună ca să ne lase a ne retrage spre satul
Ilorbova, dându-ne în acest scop şi o călăuză pentru a nu fi împiedicaţi în drum de
soldaţii ruşi.
Maiorul Bârzotescu nu aşteaptă însă să se întoarcă şeful de pichet şi sc duce el în
locul unde erau trupele ruseşti şi cere ca să se aleagă un soldat rus, care să ştie să
vorbească româneşte. Acestuia îi spune cele ce ordonase şeful de pichet să vorbească cu
dânşii, iar soldatul rus a comunicat unui ofiţer de-al lor, cele spuse de Maiorul
Bârzotescu. In urmă a mai urmat o conversaţie în limba franceză între Maiorul
Bârzotescu şi mai mulţi ofiţeri ruşi, după care aceştia din urmă, au ordonat trupelor ca
să se retragă.
Retragerea s-a efectuat numai din sat, rămânând însă trupe pe teritoriul nostru în
afara satului, prin lanuri şi pe dealul Budac.
Trecerea ruşilor pe teritoriul român s-a făcut pe Ia Nord-Est de Mamorniţa,
aproximativ 1500 metri departe de pichet.
Această treccre a fost observată de către trei patrule, care în acel timp patrulafuj
pe frontieră. Două din accste patrule compuse din soldaţi rezervişti şi carc se aflaju]
spre Est dc locul pc unde treceau ruşii, când au văzut cele ce se petreceau s-au retras în
interior, fără a putea veni la pichet ca să raporteze. O altă patrulă, compusă din soldaţi
grăniceri, carc se afla la Vest dc locul unde se efectua trecerea, a fost prinsă de ruşi,
trecută peste Prut în Rusia, de unde apoi a fost lăsată să se întoarcă în România, fiind
condusă însă pe Ia Est, de locul pe unde treceau ruşii. Această patrulă a sosit la pichet
după aproape două ore şi a raportat cele ce a văzut şi i s-a întâmplat, faptele însă se
cunoşteau deja dc către cei ce erau la pichet.
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După trei ore de la retragerea ruşilor din sat (1,30 a.m.) ei au revenit şi ocupând
H p | t ita şanţul de frontieră, au început un foc viu de infanterie şi mitraliere, spre
H p l btifttriacă.
Alunei Maiorul Bârzotescu împreună cu soldaţii infanterişti şi grăniceri, care se
l.i pluton, printre focuri s-au retras, spre salul Horbova. Autorităţile şi
mica din Mamorniţa se retrăsese ceva mai devreme.
I
lupele ruseşti carc acum se aflau pe teritoriul român, era un regiment de
■ I f iu '. care lăsând caii înapoia satului Boian, lupta descălecat. Parte din soldaţi
iMlm - .n abine. iar parte aveau lănci.
In zorii zilei s-a observat un violent duel de artilerie.
in tot timpul dimineţei de 29 Mai până la ora 11 şi 30 a.m., ruşii au bombardat
i|p*i u satul Ţureni şi vama austriacă. Cavaleria descălecată ocupa şanţul de frontieră
tf 6.i Balta-Roşie până la vama română, pe care l-a fortificat, şi parte de Est a satului
lpflt"!!Uţa. Asemenea au construit şi două poduri unul peste Prut şi unul peste Baltak ţ i c . pe carc se trec răniţi şi se aduc muniţiuni.
I a ora 12 ziua ruşii au ocupat vama română, instalând mitralierele în etajul
»i||Wh'ir şi şanţul de frontieră de la Vest de vama română (aproximativ 800 m.).
in tot timpul după amiaza zilei de 29 Mai a.c., a fost un puternic duci de artilerie
|) * tnmburi de focuri de infanterie şi mitraliere, ocupând vama austriacă.
I.a orele 10 seara Generalul Pătraşcu, Comandantul Diviziei 8 -a, carc sosise în
|M ilitute. a plecat în Noua Suliţă rusească, pentru a lua contactul cu Generalul Keller,
tk><n.tudantul trupelor ruseşti în această parte, căruia i-a arătat cum s-a petrecut faptul.
Vc< t.i a rămas foarte surprins dc celc întâmplate şi exprimând regrete Generalului
l*.\ii,tşcu. îi comunică că va ordona imediat retragerea trupelor ruseşti de pc teritoriul

fttmAn.

în timpul nopţii dc 29-30 Mai patrule puternice, din Regimentul 69 Infanterie, au
iinilat prin sat în scopul de a dezarma pe ruşi şi a-i soma să evacueze teritoriul nostru.
O
patrulă condusă dc un ofiţer, somând pe ofiţerii ruşi ca să retragă trupele de pe
fii itoriul român, aceştia au răspuns că nu se vor retrage decât atunci când, atât vama
«»<■i tra cât şi localitatea Mamorniţa. nu vor fî ocupate de trupe puternice române şi
ii .■.1 lucru din cauză că le este frică, ca în urmă să nu fie ocupate de trupele austriace.
Aceeaşi patrulă a raportat că în dimineaţa zilei de 30 Mai, se afla pe teritoriul
■.ti u. înşirate pe graniţă şi în interior prin lanuri, trei regimente ruse.
în această noapte s-au tras focuri puţine, iar trupele ruse, carc se aflau spre Vest
ir vama română, s-au retras în partea de Nor[d]-Esl a satului Mamorniţa.
în cursul dimineţei zilei de 30 Mai nimic important.
în după amiaza zilei de 30 Mai trupele ruseşti au început să se retragă spre Nordi si, părăsind teritoriul nostru şi trecând pe teritoriul austriac, pc care -1 cucerise mai
m.linte de a fi trecut pc teritoriul nostru.
în tot timpul cât ruşii au ocupat Mamorniţa au avut o atitudine corectă faţă de
populaţiunea carc mai rămăsese în acest sat.
în timpul când ruşii ocupau vama românească, 2 soldaţi grăniceri, care se aflau
in acel moment la pluton, voind să se adăpostească, unul din ei anume Ruxandra
Nicolae a fost omorât. Nu s-a putut preciza de către cine a fost împuşcat, însă după
direcţia gloanţelor este foarte probabil că de către austriaci.
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păpuriş, pârâul Mamorniţa curge prin Balta Roşie şi sc varsă în Prut acolo unde această
baltă sc unea cu balta Zăvoiu şi unde drumul ce duce spre Cotu Boian traversa bălţile.
Ruşii au făcut pe braţul de dincolo două punţi, cam în dreptul unde este făcut pe
Prut semnul convenţional de desen o plută, iar pc braţul dc dincoa|ce] (frontieră) şi cam
la 200 m mai sus de vechiul pichet 26. alte două punţi, de aici ei au trecut şi trec râul şi
se adăpostcsc sub malul drept, care e plin de trupe până la gura pârâului Mamorniţa, de
aici se scurg spre poziţia austro-ungară şi pe sub malul Bălţii-Roşii (actualmente pârâul
Mamorniţa) iar altele, din dreptul celor două podeţe pe un şanţ de comunicaţie făcut în
cotu[l] Bălăureni în şanţul pârâului care formează frontiera până la pichet.
Din cele arătate, se vede că ruşii calc[ă] poziţiunea noastră dc teren „Cotul
Bălăureni”.
în primele lupte ce au avut loc (27-30 Mai) s-a|u] îngropat morţi (nu mulţi) aici
lângă frontieră.
Afară de acestea, răniţii ruşi continuă a se evacua pe drumul cc duce la satul
Cotu Boianului şi de aici prin Cotu Hotinului la Boian.
Aceasta este situaţia exactă azi 4 Iunie ora 8 p.m.. şi carc dăinueşte de la 30 Mai
relativ la călcare de teritoriu român.
Relativ la situaţia beligeranţilor azi, ea este următoare[a]:
Austro Ungarii se menţin în poziţia lor dc pc dealul Tureni -O striţa cu forţele
raportate, având (după informaţiuni) rezerve în satele Voloka şi Franţthal.
Ruşii stăpânesc malul stâng al Prutului cu satele Rarancea, Toporăuţi şi Mahala,
scurgând pe aici (cele două punţi) trupe de infanterie pe sub malul drept al Prutului în
sus şi înaintează prin şanţuri către poziţiile austro-ungare; unele din ele au ajuns la 2 300 m de cele austro-ungare, din carc sc schimbă în permanenţă focuri de infanterie.
11]cri am observat personal în Boian, după cum se va arăta mai jos, trupe şi mai ales
artilerie rusă. trecând spre Rarancea, azi focurile artileriei de aici şi cât se aude în sus,
sunt îndreptate asupra Cernăuţilor.
In ziua dc 2 curent, după amiază prefectul jud. Dorohoi, însoţit de D-l Lt.
Colonel Piperescu comandantul Regimentului 69 şi D-l Brăileanu, proprietarul moşiei
Mamorniţa, au venit la Cotu-Boian şi unde i-am întâlnit, ei s-au apropiat de Prut şi capul
Bălţii Roşii şi a[u] constatat că ruşii sunt aici pc teritoriul nostru. D-l Lt. Colonel
Piperescu mi-a spus că are ordinul D-lui General Prezan de a vorbi cu Generalul rus
Keller ca să se retragă orice trupă ar mai li pe teritoriul nostru şi cum era târziu (ora 8
scara), a amânat aceasta pentru a doua zi. |I]eri 3 curent D-sa însoţii de alţi trei ofiţeri
din Regimentul 69 şi D-l Brăilescu, şi cum eram invitat şi subsemnatul dc D-l Lt.
Colonel Piperescu, ne-am întâlnit la Cotu-Boian, cu toţii am trecut în Boian, aici am
găsit la cuartier pc un General comandant al Diviziei 19-a şi prin un interpret (Lt. Col.
de rezervă) i s-a spus de D-l Lt. Colonel Piperescu însărcinarea ce o are de Ia' D-l
General Prezan, adică să retragă trupele dc sub malul Prutului şi să strice şi cele două
punţi, cerându-i totdeodată ca să delege pe un ofiţer rus să constate aceasta prin
încheiere dc proces-verbal. Generalul rus (numele lui nu-1 amintesc) a întrebat dacă are
ceva în scris din partea autorităţilor noastre, i s-a răspuns că nu, apoi, că el nu ştie că
Prutul şi-a schimbat cursul aici, că nu depinde de el satislâcerea ce se cere şi ne-a trimis
la un alt general comandant al Diviziei 113 în capul de Nord-Vest al salului Boian;
acceaşi convorbire a avut loc. acesta a răspuns că nu poate face nimic, va raporta despre
protestare comandantului dc armată şi când va primi răspuns, îl va comunica la Cotu-

Moian unde să stea un militar român. Ca detaliu arăt că, dc primul general rus, am fost
; t uniţi cu multă atenţie şi la plecarea noastră din cuartier ofiţerii şi soldaţii lor au strigat
ui a. Vederea mea personală este că acest general, a fost fin diplomat.
La înapofijere, D-l Lt. Col. Piperescu a dat ordin comandantului batalionului
i arc face serviciul dc avanposturi înapoia liniei de frontieră aici, ca să instaleze un post
ik- un subofiţer şi 6 soldaţi la gura pârâului Molniţa, care să împ[i]edice pc ruşi de a mai
înainta pe teritoriul nostru[...] ccrându-mi ca în acel post să fie şi 3-4 soldaţi grăniceri,
i am răspuns că nu pot da, pentru consideraţiunea că grănicerii fac patrulări dese la 200
metri înapoi dc acest post cc voieşte al înfiinţa şi [...] că nu pot pune soldaţii grăniceri
m contact cu soldaţi ruşi (postul fiind absolut la flancul stâng al ruşilor şi în atingere cu
ci). Acest post funcţionează de aseară (3 Iunie) el este cum am arătat peste linia noastră
dc patrulare şi cum nu s-a ţinut seama de protestările mele şi poate să sc dea naştere la
incidente, cu onoare vă rog a dispoza cele cc veţi crede de cuviinţă, totodată mai
i.iportez că posturile mici ale infanteriei sunt aşezate la 100-200 m înapoi de linia de
pairulare a grănicerilor de la Cotul-Boian satul Mamorniţa | ...]
Recomand atenţiunei D-voastră activitatea plutonierului Lepădătescu la
prinderea patrulei de ofiţeri ruşi în pădurea Buda dintre pichetele Pasat şi Mihoreni în
/iua de 28 Mai, activitate care a fost denaturată în proccsul-verbal încheiat de jandarmul
plutonier Mihălciuc din l lcrţa.
Declaraţiunea plutonierului Lepădătescu este sinceră, găsesc numai că soldatul
i.inicer Ruxanda N. nu a fost lovit dc obuz, ci de glonţ [...]
Totodată vă mai raportez că pichetului de grăniceri a suferitstricăciuni, magazia
plutonului a fost devastată în noaptea dc 29-30 Mai, nu s-a putut lacc nici o constatare
până azi. din cauza pro[i]ectilelor care cad asupra lui şi vămii, rămâne a se face după ce
s e va linişti lucrurile aici.
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COMANDANTUL BATALIONULUI II REGIM. II GRĂNICERI
Maior (ss) Pârjolescu

p. conformitate
p. ADJUTANTUL CORPULUI
Locotenent (ss indescifrabil)
Ibidem, J'. 21-22.
8.

Informaţii transmise telegrafic cu privire căderea în captivitate a unei părţi din trupele
dc sub comanda lt. co i Papp, care au fo st surprinse de ofensiva rusească.

Copii dc pe telegramele No. 26 şi 27
Mamorniţa ora 6 p.m.
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între Frantzal şi Tereşen un detaşament mixt comandant Lt-Colonel Pap a fost surprins
în retragere de către ruşi. Informaţia de la un refugiat caporal jandarm austriac, mâine
plec la Mihăileni.-

wtcl'leşti. La ora 3 p.m. când termin, lupta continuă, dacă mâine sc depărtează şi nu
î m i pot urmări, rog aprobaţi înapoierea ordonaţi la Mihăileni.
Maior (ss) Bârzotescu

(ss) Maior Bârzotescu

No. 26.

Buda Mare ora 11 noaptea.
Sosesc acum de la Mamorniţa pe frontiera până Ia pichetul pasat am văzut la un
kilometru sud Lucoviza staţionând un regiment artilerie şi regimentfulj 4 1 1 infanterie
ruse, retragerea trupelor de la Ţureni şi Ostriza s-a făcut de 2 coloane pe şosea prin
Franztal, atât pe potecă şi drumul de care de-a lungul frontierei pe la pasat mi se
raportează că aceasta din urmă era ca un regiment inf. şi un escadron. o mică ariergardă
a coloanei de pe vale a rezistat puţin la (iIeşirea de nord a satului Franztal iar grosul
coloanei sub comanda Pap a fost surprinsă pe când se găsea în repaus pe dealul sud de
Franztal, de către o coloană rusă de cazaci cu artilerie, care a înaintat prin Woloka spre
Dumka, se spune de soldaţii nemţi scăpaţi din acea coloană că ar II fost aproape
întreagă, luată prizonieră. Plec dimineaţa [la] Mihăileni.-

p. conformitate
Căpitan
(ss indescifrabil)
Ibidem. f 118.
10.

TVA ram ă adresată Marelui Stat Major prin care se confirmă, în dala de 6/19 iunie
i >10 retragerea în dezordine a trupelor austriece pe dreapta râului Şiret.

Copie de pe telegrama No. 30 din Mihăileni.
(ss) Maior Bârzotescu

No. 27.

p. conformitate
Căpitan
(.Vi- indescifrabil)
6 Iunie 1916

Ora 7 dim.
Ibidem, f 110.

9.
Noi informaţii, transmise de la Tureatca, în legătură cu ofensiva victorioasă a trupelor
ţariste în Bucovina.

Mihăileni. Sosesc de la Pichetul Mihoreni. Situaţia este; Capetele coloanelor
m .c ajunse pe râul Sereth. Coloana stângă la Sinăutzi. Restul coloanei acest[eia] în
i mtonamente de marş [în] satele de pe şosea[ua] Sinăutzi-Tereşeni, unde [am] văzut la
■i i Xseara artilerie şi infanterie staţionând în cantonament.
Austriacii [s-au] retras pe dreapta râului Sereth. în oraşul Sereth [a] rămas
j icrgardă de toate armele, dar trenuri, trăsuri şi alte trupe retrase azi spre Rădăuţi. De la
<•1.1 5 pm. Până acum ora 12 noaptea linişte completă. Mâine 7 curent, cred [că] va avea
l»>c luptă pentru trecerea Sereth.
Diverse. Se confirmă că în special retragerea austriacilor de pe linia ZureniK iliceanka s-a făcut în foarte marc dezordine, chiar de la început. Unităţi întregi [s-au]
piedat Iară luptă. A fost [o] adevărată‘fugă. Podurile 2 de la Sereth (oraş) [au fost |
.li .truse [de] austriaci, astăzi ora 9 am. Mâine 7 sunt [la] Mihăileni-Verpole.(ss) Maior. Bârzotescu
Pentru conformitate
Şeful Biuroului 6 Operaţiuni
Maior, (.v.v indescifrabil)

Copie de pe telegrama No. 29 de la Tureatca.
Pichetul Mihoreni ora 12 ziua, coloana rusă aflată aseară sud Lucovitza
(telegrama din Buda) înaintează, acum ora 12 din zi de la Terezeni spre sud, cu o
companie flancgardă (sic) de-a lungul frontierei, înaintând spre Stăneşti; focuri de tun şi
mitraliere se aud [la] Hliboca şi valea Şiretului; sc confirmă de locuitorii din Tereszeni
surprinderea coloanei austriace la Tereszeni şi mari pierderi în morţi şi prizonieri; acum
ora 2 p.m. trece artileria rusă, raportată ieri ca fiind în Lucovitza. prin Stăneşti. lupta se
întinde pe frontul Hliboca-Sereth; după bubuitul şi spargerea şrapnelelor şi pârăitul
mitralierelor se pare că este o luptă a ariergardelor austriace pe frontul Slobozia 296

Ibidem, f 121.
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Memoriul, avanii drept autor pe maiorul L Bârzotescu, conţine o analiză obiectivi) *
desfăşurării ostilităţilor pe frontul din Bucovina, a modului de organizare. dotării jl
tacticii folosite de cele două tabere beligerante.
MEMORIU
Asupra evenimentelor militare întâmplate dc la 27 Maiu până la 9 Iunie pc frontul
Ccrnăuti-Mamornita (extrema dreaptă austriacă, respectiv extrema stâimă rusă).
STAŢIONAREA LA 27 MAIU 1916
La 26 Maiu Marele stat maior era informat că Ruşii luând ofensiva cuceriserl
localităţile Mahala, Rarancze, Toporoutzi şi altele. în seara de 27 maiu numai prin
simpla privire, cu ochii liberi, de pc dealul Mamorniţa. a luminei cu rachete a fronturilor
am avut indiciu că ştirea nu era exactă.
în ziua de 28 Maiu a.c. Căpitanul rus Daniloff de la cartierul comandamentului
din Noua Suliţă, mi-a confirmat că ruşii nu au luat încă ofensiva pe acest front şi ca
localităţile, sus arătate, deci nu au fost cucerite, Toporoutzi aflându-se între cele doua
fronturi (Telegrama No 93 din 28 V 916, ora 10 dim.).
ATACUL RUŞILOR ÎN NOAPTEA DE 28/29 MAIU. CONTRA FRONTULUI
ZURIN. RARANCZE. MAHALA. TOPOROUTZI
în seara de 28 Maiu a.c.. la ora 8 p.m. a început un foarte violent bombardament
dc artilerie pe frontul Boian-Toporoutzi, respectiv Zurin-Ostriţa-Mahala-Rarancze şi
mai la Nord.
La ora 12 noaptea s-a pronunţat la Ruşi atac de infanterie în contra localităţii
Zurin, gloanţele începufră] să cadă şi în Mamorniţa românească.
Din situaţia locală era de prevăzut că un atac de noapte contra acestei localităţi
nu se poate face fără a se încălca teritoriul român ceia ce am telegrafiat Marelui Stat
Major la ora 12,30 noaptea (Telegrama No. 1115. „Cred [că] ruşii vor trece prin
România cel puţin în patrulare”).
La ora 12.30 aceiaşi noapte în strigăte de ura Ruşii au cucerit tranşeele austriace
din colţul dintre frontiera română. Prut şi localitatea Zurin. La această oră mi s-a adus şi
informaţie de un grănicer că circa un batalion rus trecând Prutul Ia Balta Roşie au intrat
pe teritoriul român. (Telegrama No. 1115 din noaptea de 28/29 ora 12,30 a.m.).
La ora 1.40 ca două companii ruşii au venit chiar la pichetul român unde i-am
întâmpinat spunându-le să se retragă deoarece se află pc teritoriul român; ofiţerul
întrebându-mă cât e ora, a dat ordin companiilor să se retragă.
Din faptul că s-a uitat la oră şi s-a consultat în ruseşte cu alt ofiţer, am dedus că
retragerea era numai provizorie deoarece nu sosise ora de atac. Dc la ora 2-3 din noapte
o linişte profundă era în tot satul; însă locuitorii îmi raportau că prin curţi şi grădini erau
unităţi dc ruşi. Era preludiul atacului.
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i|Hft’l >•' focurile se încrucişau prin satul Mamorniţa, prinzându-mă împreună cu
.Ipftv» *i ii între cele două focuri.
I a ora 3,30 am părăsit pichetul de grăniceri şi prin pădure am mers la Horbova
t||l< i |.i (de unde am dat Telegrama No. 7370).
I
ocuitorii din Mamorniţa au trebuit să părăsească localitatea încă în cursul
''Ifţii indreptându-se prin pădure către Horbova şi I Ierta; şrapnele. obuze, gloanţe dc
i|»k -,-i mitraliere au căzut în sat şi împrejurimile Mamorniţei (în curtea primăriei. în
|'M< pichetului, într-o casă alături dc pichet sunt gropi iăcute dc explozia proiectilelor de
p ritaric).

Pc malul stâng al Prutului în acelaşfi] timp (în cursul nopţii) se vedeafu] flăcări
*.»
ardea satul Rarancza - şi s-a[u] auzit strigăte puternice de „URA” .
Atacul de noapte pregătit puternic prin artilerie s-a întins pe întreg frontul Zurini'tv i>ioulzi şi s-a sfârşit dimineaţa prin cucerirea localităţilor Toporoutzi-Rarancze şi
f«»l!!il de câmpie dintre satul Zurin-Prut şi frontiera română. Importanţa cucerirfii] a
m tui colţ consta în faptul că s-a pus piciorul pe malul drept al Prutului făcând posibilă
ii uluirea a două poduri peste Prut (începute în cursul acelei nopţi şi terminate în ziua
ir .'9 a.c.). constituind astfel o ameninţare puternică a întregului front Cernăuţi-Zurin şi
n u l prin urmare pe Austriaci de a ţine pentru apărarea localităţilor Ostritza-Zurin, ccl
piim 2 regimente infanterie şi artilerie (Reg. 5 Honvetz, Reg. 18 Land-şturm).
în ziua dc 29 curent atacul rus s-a continuat la Zurin şi Mahala. Atacul localităţii
Mahala s-a terminat la ora 12 din zi prin cucerirea acestei localităţi dc către Ruşi. S-a
- mnalat această cucerirc înapoi prin aprinderea unor butoaie cu păcură.
Lupta în contra Zurinului cu focuri s-au continuat de Ruşi în ziua dc 29 de pc
j iului dc frontieră dintre Mamorniţa şi Prut pe care îl amenajase şi din tranşeele cucerite
I. la austriaci pe care de asemenea le amenajau iar alte unităţi se găseau în satul
M.imorniţa unde în localul vamei române, etajul superior, instalaseră şi o mitralieră.
în ziua de 30 Maiu, Ruşii au început a cvacua Mamorniţa română, în urma
intervenţiilor făcute prin domnul general Pătraşcu, iar până în scara zilei de 30/V/916, a
rvecuat complet Mamorniţa română şi şanţul de frontieră. Ruşii au lăsat în faţa
tt.mşeclor din faţa localităţii Zurin 1 batal, din Reg. 410 (Osmanski-Polk) acest regiment
in urmă a fost schimbat şi înlocuit cu regimentul 73 (Kremski-Polk) fiind considerat
.u est regiment (410) drept un regiment slab comandat şi soldaţii gata să dezerteze şi să
producă panică.
La 3 iunie regimentul 73 a fost dus în vederea atacului cc urma să aibă loc la 4/5
iunie, spre Sadagura, fiind înlocuit din nou la Zurin cu regimentul 410 deoarece pe
frontul Zureni-Ostritza nu putea să aibă loc decât un atac de fixare al inamicului (atac
demonstrativ). (Telegrama N o....).
De la 30 Maiu până la 4 Iunie pe frontul Cemăuţi-Zureni în cursul zilei nu avea
loc decât un bombardament foarte rar de artilerie austriacă şi rusă.
Pc întreg frontul văzut din faţă şi din spate nu se putea descoperi nici o mişcare
şi nici soldaţii atât la Ruşi cât şi la Austriaci. Acţiunea artileriei austriace se îndrepta
mai ales asupra tranşeelor de la Zurin şi asupra podurilor ruseşti pe care însă nu au
reuşit să le strice.
Dc îndată ce înnopta la lumina rachetelor luminoase şi proiectoarelor (două)
Austriacii începeau loc violent dc artilerie, mitraliere şi infanterie care dura până în zori
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dc zi în scopul dc a împiedica pe Ruşi să-şi întărească lucrările făcute precum şi do u
apropia şi tăia reţelele de sârmă.

Ruşii în cursul săptămânei de la 28 Maiu până la 4/5 Iunie scobind (săpând) sub
Dliliil drept al Prutului au putut să se întindă dc la Zurin până la Ostritza, la adăpost de
kh m ile şi vederea austriacilor şi au atacat de front această linie întărită pc când altă
[»>! i.mă au forţat trecerea Prutului la Zuczka şi la ora 2 noaptea acea coloană a intrat în
IVmăuţi.

ATACUL DE LA 4-5 UJNIF.
Cucerirea frontului Cernăuti-Ostritza-Zurin.

RETRAGEREA AUSTRIACILOR SI URMĂRIREA
La 3 Iunie (poate 2) o coloană rusă (se zice că numai cavalerie) a trccut Prutul între
Sniatin şi valea Ceremuşului şi înaintând pc la Waszkoutz pe valea Ccremuşului a
ocupat în ziua de 3 Iunie Millic (staţia de cale ferată) şi au ajuns în aceiaşi zi până la
Kutty (staţia de cale ferată; Telegramele 18 şi 20 din 4 Iunie).
în seara dc 4 dc pe la ora 9 scara un bombardament puternic dc artilerie a avut
loc pe frontul Zurini-Ostritza şi mai departe spre N. şi N.V.
La ora 10 şi 20 şi 11,30 noaptea s-a[u] auzit strigăte formidabile dc ura către
N.V., strigătul era la atacul dat asupra localităţii Cernăuji-pădurea Kaliceanka-Ostritza
dar pe carc ecoul din pricina pădurilor de pe malul stâng al Prutului îl devia către N.V.,
astfel că la un moment dat am fost făcut să cred că austriacii ar 11 luat contraofensivă pc
malul stâng al Prutului.
La ora 4 dini. Austriacii au început a se retrage din Zurin spre Mamorniţa.
(Telegrama No. 21 din 5/6/916 ora 5 am.) fără ca pe acest punct întărit să se li produs
scoaterea din poziţie prin atacul cu baioneta, ci numai sub ameninţarea tăierii retragerii.
Dc altfel, după cum m-am convins, după cucerirea acestei localităţi dc către
Ruşi, localităţile Ostritza şi Zurin erau foarte puternic întărite, cu tranşee adânci
căptuşite cu gratii şi blăni, şanţuri de circulaţie acoperite.
Tranşeele erau înaintea cât şi în spatele satului şi apoi mai înapoi pe deal. astfel
că sc prezentau ca 3 linii de oprire. Comunicând între ele prin şanţuri de comunicaţii
astfel că ar fi permis ca odată linia din faţa satului fiind-cucerită apărătorii să se retragă
înapoia satului. în linia 2 şi mai apoi înapoi pe deal.
Reţelele numeroase dc sârmă, pe pari dc lemn, era[u] în imediata apropiere pe
pari de f[i]er cu vârf ascuţit, ar fi oprit atacul.
Au fost şi reţele de sârmă elcctricc. Din informaţiunile luate, dc la un monteur
electric adus dc la Viena pe frontul de la Cernăuţi în acest scop, la Cernăuţi crafu]
instalatfe] două motoare, care puteau produce 15.000 volţi.
Dar pentru el era o enigmă, cum la ambele atacuri 28/29 şi 4/5 a lipsit curentul.
Apărarea era favorizată şi dc făptui că era rezemată pe frontiera română, astfel
ca spaţiul de desfăşurare al Ruşilor era redus la 6-700 m. de front, neputând întrebuinţa
nici superioritatea numerică pc care o avca[u].
De asemenea lucrările de apărare erau în parte mascate dc vama română şi satul
Mamorniţa română, aşa ca şi distrugerea lor în acest colţ prin artilerie era aproape
imposibilă.
La aparare Austriacii aduseseră din ziua dc 3 Iunie la Zurin şi aruncători de mine
calibrn[ I] 9 c.m. cu 1 kgr. explosibile încărcături. Dar se parc că muniţia era puţină
(rezultă aceasta atât din rarele lovituri de 5-6 pe zi cât şi din declaraţiile dezertorilor).
Din informaţiunile culese în ziua de 5 Iunie re[i]ese că atacul s-ar fi petrecut
după cum urmează:

in urma căderii Cernăuţului s-a ordonat retragerea şi pentru trupele de pc frontul
p&durca Kaliceanka-Zurin. Se pare că acest ordin s-a dat şi primit târziu astlel că
Itii.igerea a fost cu totul dezordonată, ofiţerii părăsind unităţile, iar soldaţii fugind
piilcuri, pâlcuri în spre pădure, sub bătaia tunurilor ruseşti. în general retragerea s-a
ut pc două direcţiuni.
Trupele de la Zurin, Reg. 5 Monved s-a retras prin Lukovitza şi drumul din
plidure dc pe lângă frontieră, apoi prin pădure s-a coborât la Franzthal unde s-a unit cu
: mpa 2-a. în retragere s-a dat foc depozitului dc muniţiuni ce avea instalat în Zurin
l i >aiul vămei, carc fusese amenajat pentru accasta.
Retragerea acestui grup s-a tăcut în grupe, grupe, companii, plutoane şi chiar
unităţi mai mici.
La retragere ofiţerii au părăsit unităţile fugind carc cum au putut, fără a da cel
■uţin ordinele dc retragere decât prin semne.
S-a înccrcat o slabă rezistenţă la cotul Boianski unde erau lucrări, dar au trebuit
%. părăsească repede poziţiunea sub ameninţarea învăluitoare a ruşilor.
Trupele de la Kaliceanka şi Ostritza s-au retras prin Mol[o]dia unde 2-3
. «>mpanii au fost prinse de cazaci.
La [i ]cşirca Nord a satului Franzthal a fost asemenea o luptă de ariergardă
precum şi la Cuciuru Mare (a[i]ci dc alte unităţi).
între Franzthal şi Tărăşeni pc când coloana se găsea în repaus a fost surprinsă de
' 111pc dc cazaci călări carc înaintând de la Woloka spre Dymka a[u | atacat coloana Pop
m llancul drept şi in faţă pe când artileria rusă sosit[ă] din urmă a începui să bată
i oloana din spate.
Cazacii au atacat în furajori pc mai multe linii, trăgând cu armele dc pe cai. apoi
incepând a tăia cu săbiile.
Austriacii surprinşi o parte din capul coloanei (2-3 companii) s-au desfăşurat în
trăgători cu faţa spre Vest iar restul coloanei, infanteria, s-a risipit fugind parte înainte,
parte către frontiera română.
Terenul acoperit de culturi mari şi petccc dc păduri făcea posibilă sustragerea
momentană de la urmărire.
Artileria şi trăsurile au rămas în mâinile cazacilor precum şi parte din infanterie.
Se spune de cei trecuţi la noi că au fost mulţi prinşi şi tăiaţi dc cazaci.
Dc a[i]ci în general retragerea s-a transformat în fugă. Toţi Austriacii trecuţi în
România afirmă frica ce o au de cazaci.
în zilele de 6-9 Iunie prin ariergarde austriacii au mai rezistat după cum
urmează:
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La 6 Iunie de la ora 1-4 p.m. pc frontul Tereblcşli-SIobozia-HIiboka şi spre
Storojenetz. Respinşi de pe malul stâng al Şiretului au rezistat mici fracţiuni pe malul
drept la Cerepkoutz.
în retragere austriacii au trimis înainte trenurile, trăsurile cu arme şi muniţiuni.
autorităţile, jandarmeriile şi posturile de pază de pe frontieră.
în ziua de 6 Iunie austriacii au distrus podurile de peste Şiret (al şoselei şi al căii
ferate) la ora 9 a.m. şi lăsând în oraşul Şiret o ariergardă dc toate armele au continuat
retragerea prin Rădăuţi spre Moldovitza.
în noaptea de 6/7 de la ora 10 seara şi accastă ariergardă s-a retras fără luptă. In
ziua de 7 Iunie ariergarda austriacă a rezistat pe dealurile dintre Fântâna Albă-Balcoutz
unde au p[i]erdut şi câteva tunuri.în după amiaza zilei de 7 austriacii au mai rezistat călare pc şoseaua RădăuţiGura Homoarei la Mardzina (Marginea- n.n) şi Horomnic (I Iorodnic- n.n.) precum şi la
Parhoutz pc şoseaua Hatna Gura Humoara. în dimineaţa zilei dc 8 austriacii au distrus şi
podurile de la Suceava.
Se pare că retragerea austriacilor sc lăcca către linia Gura Humoara Moldavitza
(până la această localitatc au mers căruţele rechiziţionate pentru .transportul
materialului).
în retragerea lor Austriacii au luat cât mai multe vite posibile din Bucovina,
oprind chiar vitele dc tracţiune dc la căruţele care lc cărase materialul în retragere.
P[i]erderile avute dc Austriacii în retragere nu sc pot evalua încă; cert este din
modul cum s-a făcut retragerea precum şi din înaintarea învăluitoare a Ruşilor că,
grupul de forţă austriac care a luptat pc frontul Cernăuţi-Zurin, este aproape scos întreg
din luptă deoarece a fost strâns prin învăluirea coloanci ruseşti din dreapta (de pe valea
Ceremuşului) între unghiul de frontieră Mamorniţa-Burdujeni-Dorna şi acea coloană.
URMĂRIREA
în urmărirea Austriacilor, Ruşii au trecut în ziua de 5 Iunie pe la Zureni, 2
regimente cazaci: TEREKI POLK şi KUBANSK1-POLK, o brigadă dc artilerie şi Rgt.
410. 411 Inf. (aceste unităţi văzute personal). Cum trupe s-au scurs şi în ziua următoare,
ambulanţe, servicii etc. deduc că s-a scurs pe la Zureni Divizia 103 pe care o
semnalasem la Boian (telegrama No. 1 1 din Mamorniţa).
Batalioanele din 410 care luaseră parte la atacul Zurenului, au urmărit în
trăgători.
Lanţuri de trăgători ruşi făceau cercetarea câmpului dc bătaie, care fiind acoperit
cu pâlcuri de păduri şi culturi, precum şi cu nenumărate lucrări de fortificaţie, favorizau
ascunderea adversarului şi impuneau această cercetare.
Cavaleria urmată dc artilerie, care precedase infanterie Ia trecerea Prutului,
continua încă viguros urmărirea, nedând timp Austriacilor dc a se opri pe poziţiunile
organizate cu atâta îngrijire de mai bine dc un an. Urmărirea s-a făcut pe un front larg dc
mai multe coloane şi cu aripa dreaptă înainte, aşa:
1) Coloana din stânga cu o brigadă mixtă, a urmat drumul cel mai apropiat de
frontiera română, prin: Mamomiţa-Lukovitz-Preworokie-Sinăutz-SercthBalkautz-Hatna (pc Suceava), cu flanegarde chiar pc lângă frontieră;
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2) Cernăuţi-Cukzur Mare-Hliboka-Cerepkoutz (pe Sereth)-Rădăutz (pc Sereth);
3) Hlinitza (pe Prut)-Storozinetz (pe Sireth)-Wikov (pc Suceava);
4) Coloana de pc valea Ceremuşului.
Etapele coloanei din stânga au fost în general mai mici, pentru a permite
Conversiunea şi înaintarea spre sud a coloanelor din dreapta, care aveau mai mult de
mers.

în seara de 5/VI, coloana din stânga staţiona între: sud Kotul Bainski şi
I ukovitza, inclusiv;
în seara de 6 /VI, între Sinăutzii-de-Sus şi Tereszeny (Turăşeni);
în ziua de 7/VI, Ruşii au ocupat Rădăuţi şi malul drept al râului Suceava,
: pingând ariergardelc austriace de la Mardzinea (Marginea) şi Parkautz.
Pe drumurile dintre Sererth-Hatna şi frontiera română, nu au mai înaintat decât
patrule de cavalerie, care în după amiaza zilei dc 8/VI, au ajuns la Itzkani.
Coloanele din dreapta erau însă cu o etapă mai la sud şi se apropiau de Gura
I lumoara.
în se[ajra de 8 . operaţiunile depărtându-se de frontieră, urmărirea nu li se mai
putea face direct.
FORTE ÎN PREZENT. ORGANIZARE etc.
Pe frontul Cernăuţi-Zurin la Ruşi au luptat divizia 19-a. cuprinzând regimentele:
73, (Krimski), 74, 75, 76 inf. şi Divizia 103 cu regimentele 409. 410. 411. 412 inf.,
regimentele de cazaci (cavalerie) Kubanski şi Tereki şi o brigadă dc artilerie (Aceste
unităţi văzute).
Dintre corespondenţă pare că ar fi fost şi Divizia 10-a cavalerie; în orice caz,
unităţi din acea divizie.
Cum mult mai greu este dc stabilit unităţile austriace care au luptat pc acest
Iront. Această greutate provine din următoarele:
1) Lipsa de semne distinctive, aşa: pe când la Ruşi pe epolct se găseşte No.
regimentului (ca şi la noi, vizibil din depărtare, ceea cc înlesneşte mult spionajul) la
Austriaci nu se vede nimic;
2) Unităţile sunt formate din soldaţi şi ofiţeri din diferite corpuri de origine.
Aceasta atât pentru a se amesteca într-o proporţie dc 25/11 naţionalităţile diferite, cât şi
prin vărsarea oamenilor ieşiţi din spitale, sau ai acelor regimente care au fost desfiinţate
prin lupte la unităţile cele mai apropiate, precum şi prin completarea golurilor la
infanterie prin cavalerie. Regimentul 5 Honved este un exemplu tipic în această
privinţă: fiecare grupă cuprindea câtc 3 Români, Nemţi, Unguri şi Moravi, împărţiţi din
diferite alte regimente; regimentul însuşi fusese pur unguresc.
Românii în acest regiment erau trataţi cu o asprime şi batjocoriţi cu numele
Olali, chiar dc ofiţerii unguri.
în compunerea regimentului intrau şi mulţi soldaţi şi ofiţeri foşti cavalerişti, aşa
un batalion din acest regiment, avea doi comandanţi de companii locotenenţi dc
cavalerie.
Printre ofiţerii unităţilor se aflau şi evrei, (la o companie din regimentul 13
I.andsturm, care făcca pază pe frontieră înaintea luptei, am văzut doi ofiţeri evrei din
Moravia).
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Este cert că pc frontul pădurea Kaliceanka-Ostritza-Zurin, a luptat brigada
(locotenenl-colonel Papp, român maghiarizat cu numele dc Popp) de jandarmi. Această
brigadă se compunea din Legiunea română (4 batalioane). Legiunea ruteană (-1
batalioane) şi jandarmi; oamenii legiunii făceau parte din Landsturm, 2-3 escadroane şi
ca 36 tunuri de câmp. Au mai luptat pc acest front, regimentul 5 dc honvezi, IX
Landsturm, o companie din batalionul 11 sapecuri (?).
Se pare că pc frontul Toporăuţi-Rarantza-Mahala şi zona Cernăuţi ar fi mai
luptat Divizia 5-a cu regimentele 1, 13, 54 şi 93 inf., 3 artilerie precum şi regimentul 63
Landsturm, 23 Landsturm, 32 honvezi. (Aceste unităţi nu Ic pol da ca certe, urmând a se
verifica prin interogatoriile amănunţite ale celor trecuţi în România). Se mai spune că
regimentul Bosniseh-Hertzegovinisch, sc află în Asia; regimentul 15 inf. în Italia.
Omoucnitalc. Din punctul de vedere al omogenităţii cele două armate adverse se
prezintă foarte deosebit, pe când în armata austriacă se găsea în aceeaşi unitate tata şi cu
trei copii - oameni în vârstă şi copii de 18 ani - care erau de 7 luni în front, precum şi
revizuiţi de 2-3 ori. cu degetele tăiate şi debili, grupul de forţe rusesc se prezintă cu un
fizic impunător, având oameni numai în puterea bărbăţiei.
Material. Ambii adversari dispuneau de muniţii din belşug. Austriacii dispuneau
de un număr mare dc rachete luminoase care sunt de mare însemnătate pentru luminarea
în timpul nopţii, făcând o lumină ca ziua. ceea cc permitea atât ochirea, cât mai ales
descoperirea celor care se apropiau de reţele pentru a Ic tăia.
Ale ruşilor erau mai puţine şi mult mai puţin luminoase.
Austriacii dispuneau la fiecare companie de două mitraliere; la Ruşi nu am putut
stabili.
Cai. Caii atât ai cavaleriei cât şi ai artileriei ruseşti, foarte frumoşi şi bine dresaţi
(am văzut regimentul de cazaci în coloană sărind 2 tranşee adânci în cea mai perfectă
ordine).
Tirul artileriei. Atât din spusele austriacilor, cât şi din cele văzute, reieşea
preciziunea de tragere a artileriei ruseşti; în ceea cc priveşte artileria austriacă,
menţionez faptul că cele două poduri ruseşti aflate la Balta Roşie sub bătaia eficace a
tunurilor austriace, timp de 8 zile. de la 29 Maiu, până la 4 Iunie, nu au putut fi distruse.
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ABSTRACT
In this paper, the author focuses on the conditions and the immediate
«•nsequences o fth e offensive launched by the Russians at the end of May 1916, against
tiu- Austrian fortifications in Bukowina, from Romanian territory, thus encroaching
i'.m the lattcr’s sovereignty and territorial integrity. The military action o f tsarist
Kussia („the Brussilov offensive”) played a decisive role in creating a favourable
• itegic context, which our country needed to enter the war two months later.
tocuments dating from this period clearly point to the growing interest of the
Komanian authorities in the military operations along our border, in the tactics ofthe
two belligcrent sides, in their organisation and equipment, in the troop morale, as well
«s in the measures taken by the Austrian authorities to evacuate people from Bukowina.

Maiorul L. Bârzotescu

Notă: Din materialul părăsit de Austriaci şi din cel lepădat de Ruşi, s-au adunat
de grăniceri granade de mână de diferite modele, măşti, un proiectil luat de la Austriaci,
rachete luminoase; ar 11 bine a se trimite la Arsenal pentru studii.
De asemenea s-au lepădat multe arme şi cartuşe prin culturile din România.
Asemenea au căzut proiectile care din cauza terenului moale, (pio[u]a zilnic) nu
au explodat, pentru a se înlătura accidente ar trebui adunate) şi chiar desgropatc cu
îngrijire.

Ibidem, J'. 3-12.

304

305

Mihai-Aurelian Căruntu

306

Războiul Mondial la hotarele României. Informaţii despic otensiva.»

307

Ml D A L IO A N E

PE T R U IRO AIE SI IN T E R E SU L PENTRU ISTRO ROM ÂNI
Ioan OPRIŞ

Când i-am descoperit în gara Trieste, în drum spre Portoroso. la o conferinţă din
'DOI, uimirea s-a declanşat cu tărie: un grup de oameni cu trăsături distincte care
iubeau amestecând cuvinte italieneşti, slave şi, ici-acolo, româneşti! Nu, nu erau dc la
noi, ci dintr-un sat din apropiere: erau istroromâni!
Auzisem şi citisem despre existenţa acestui grup restrâns şi îndepărtat de ţară,
alunei, însă, am şi crezut că el există.
Acum ştiu mai multe despre ceea ce găsea aici, în anii 30 ai secolului trecut, 1111
mvăţat bucovinean. Petru Iroaie. Lucrarea acestuia, II canto popolare istro romano (I ph. D IX, 1940, pp. 243-349) îşi trage sorgintea din cercetările făcute în aşezările
acestea din provincia Fiume. De aici, de la Jerăn, el scria la 5 şeţ 1935 directorului
Şcolii Române de la Roma, prof. Emil Panaitescu: „Mund Ştimuleit Gospodine
Director, Acaţaţ ier muşat pozdrav de la jeianţi din Codri a Gospodine Director, Acaţaţ
ier muşat pozdrav de la Jeianţi din Codri a lui Ciceria. Aucea toţ muşat stivu cuvinta şi
muşat sc portu. Mulianele anveştu fetara roba cu roisu ân craiure. piuşat ăi za vede.
„Jo ştiudeit-am pirla acmo limba lu fraţi noştri din Şuşnieuţa şi seliştele de acoli.
I a feian voi ramane anca ure deset zile. Va muşat pozdraves Voi şi a crstra Academia.
Săr vă ţineţ Domnu cu voi”.'Tânărul bursier care-şi fixase ca temă dc cercetare cântecul
popular istrian a sosit la Roma cu întârziere, abia după 20 octombrie 1934, puţinătatea
banilor determinându-i această încălcare de termen .2 A străbătut satele istro-românilor,
apoi şi pe cele din Sicilia, pe unde s-a şi însoţit cu Ana Siciliano, care-i va fi soţievreme de mai mulţi ani; a revenit şi când vremurile s-au turburat, a şi rămas în Italia,
definitiv, plătind preţul unei desţărări nedorite.
îl trimisese ca pe un strălucit student, Universitatea din Cernăuţi, ai cărei dascăli
i-au identificat calităţile de cercetător. De la aceasta a dus în bagaje, publicaţiile, dar şi
pe cele tipărite de Leca Morariu, respectiv „Buletinul Societăţii Mihai Eminescu”.
în decembrie 1937 s-a străduit să ajungă de Crăciun, dar n-a reuşit, aşa că-1 ruga
pe Em. Panaitescu să-i comunice prin prietenul său şi, totodată, bursierul Şcolii, - dacă
putea să-i publice lucrarea despre cântecul istro-român în Ephemeris daco romana
Abia peste un an a reuşit să trimită - încurajat de „preţioasa apreciere” a
Profesorului - II canto popolare istroromeno, pe care o încheia de dactilografiat
personal. Lucra deja ca asistent la Universitatea din Cernăuţi, dar pentru a subzista mai
1Cf. Scrisoare P. Iroaie, Jeian, 5 şeţ 1935, Pesta Munc Grande, Prov. Fiume, în Arh. NaţionaleArhiva Istorică Centrală, fond Em. Panaitescu, dosar 149, f.i.
O spune şi într-o scrisoare către directorul Şcolii, trimisă din Suceava la 17 X 1934, rugându-1
să-i reţină bursa pe luna octombrie „căci abia pol birui cheltuielile plecării”.
' Cf. scrisoare, Cernăuţi, 3 I 1938, idem, f. 3.
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avea şi 8 orc de limba română la un liceu particular din oraş. La acea vreme, <ln>
frumosul oraş al Bucovinei de nord, sc afla la Roma, ca bursier, un coleg de-al său,
Clain, „unul din puţinii bucovineni devotaţi arheologiei”, pe care Petru Iroaie îl credea •
fi „una din marcantele personalităţi româneşti în arheologie ”'1
Lucrarea era un studiu întins pe care l-a „morfolit”, „pe toate părţile, t»>i
mărindu -1 şi răstălmăcindu -1 (căutând formularea cea mai bună pentru expresia
românească, dar şi în spiritul limbii italiene. Aici, măcar în paranteză, menţionez cA
soţia mi-a dat concursul ccl mai preţios), adăugându -1 ici-acolo şi mai ales pliindu -1
eliminând pasagii şi capitole întregi, spre a-1 reduce la forma în care se găseşte”5. Cu o
meticulozitate de grămătic şi editor, adăuga două foi cu orientări pentru tipograf: „cum
trebuie să culeagă pe a şi c deschis”, întrebând dacă editorul dorea fotografii
reprezentative pentru „activitatea şi rutenizarea istro-românilor. Am câteva de mart
valoare”6.
în acel timp, Iroaie lucra şi la studiul Limba poetică carebiră, bazat pe texte
inedite, pregătită tot pentru Şcoala Română dc la Roma. Acesteia şi directorului ei, ii
purta recunoştinţă: „Nu voi uita nepreţuitul concurs ce mi-aţi dat pe deplin în călătoriile
melc dc studii carebire şi vreau să fie recunoscător, după posibilităţile mele, instituţiei
care mi-a dat doi ani de Italie, anunţând că, „Anul trccut m-am oprit iarăşi în Istria şi m*
am ales cu un alt material inedit şi noi observaţii; anul acesta - în drumul spre Sicilia sper că mă voi putea opri din nou”7.
La doar o lună distanţă, a trimis la Roma 9 fotografii pentru lucrare, cu legenda
exactă (inclusiv data executării) şi a indicat paginile din lucrarc unde acestea trebuiau
plasate, lăsând mărimea reproducerii la alegerea editorului. Pe acesta l-a anunţat cA
urma să fie în Sicilia, la socrii săi (Palermo, Via Szersi 2) în timpul vacanţelor mari,
până în septembrie, dorind să-l scoată la Roma. Harnic, dactilografia atunci pentru
„Convorbiri literare”, articolul Ţărănismul lui Alecsandri şi, concomitent, îşi aduna
materialele culese în Italia; i-a comunicat lui Em. Panaitescu opinia sa faţă de studiul
dialectelor siciliene: „Ştiu că dialectele Italiei de sud sunt şi-au fost obiect dc studiu
pentru o serie din membrii de la Academia din România. Totuşi diversitatea
problemelor ce se pun şi mai ales contactul meu neîntrerupt cu Sicilia îmi oferă material
pe care -1 socot nu numai nou, dar inepuizabil pentru mulţi cercetători, mai ales câini
•
Jf
studiul depinde atât de mult de persoana care -1 întreprinde” . Invitat de Panaitescu de a
locui la Şcoală, în drum spre Sicilia, răspundea gcntileţci acestuia la 7 iunie 1939.
anunţându-i intenţia că două clişee fotografice, reprezentând Păstor cântând în amurg şi
Brentarife la pârâu - tipărite în Cântecele istro-române - să fie reluate în studiul Sensul
folcloric în poezia lui Eminescu, pregătit pentru „Convorbiri literare”9. La puţină vreme
4 Cf. scrisoare, Cernăuţi, 22 XII 1938, idem. f. 5-6.
5 Cf. scrisoare către Em. Panaitescu, Cernăuţi, 29 III 1939, idem, f.7-8. Studiul l-a expediat la
Roma în 28 III 1939.
6 Ibidem, f.8.
Ibidem. în paralel tânărul învăţat lucra şi la un studiu despre Poezia lui Ion Pillal, asupra
căreia conferenţiase la Societatea pentru cultură din Cernăuţi.
11Cf. scrisoare. Cernăuţi, 27 IV 1939, idem, f. 9 r.
Cf. scrisoare. Cernăuţi, 7 VI 1939, idem, f. 11. La acea dată P. Iroaie locuia pe str. Aviator
Gagea 47.
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.fcpA această scrisoare, familia Iroaie se afla în Sicilia. De la Palermo, i-a scris
iSlcctorului Şcolii că revăzuse „pe-ndeletc şi cu de-amănuntul” lucrarea pregătită pentru
Jtfhcmeris", „îndreptând, adăugând sau eliminând din ca, cum i-a recomandat: „E
ib'Pt că aici se tratează natura şi sensul literaturii populare în genere, dar, cum se
întemeiază şi are-n vedere numai Cântecul popular istro-român în raport cu literatura
: 'pulară pan-românească şi istriană (italiană şi croată), ar fi prea îndrăzneţ să ii dau un
ii11u de cuprins universal. Se înţelege că oricine-1 va consulta va putea desprinde partea
ite-l interesează (de caracter general sau special). Ar fi nesatisfăcător însă dacă n-ar
< uespunde unor exigenţe impuse dc un titlu prea larg” 10.
Sugestiei Profesorului i-a răspuns, că putea pregăti un alt studiu, nu prea lung, de
* ii.uter general asupra poeziei populare, întemeiat pe un material mult mai vast şi
liwrs (literatura populară românească şi îndeosebi arătarea coincidenţelor şi
lei",chirilor dintre literatura populară românească şi cca italiană".
Petru Iroaie, „poezia naturii explică ctnopsihologia, viaţa cotidiană, nota
».ii.icteristică, concepţia, frumuseţea ce diferenţiază mclopeea poporului român de cea a
iilor popoare12. Iată o înţelegere cu mult mai largă şi mai aplicată la subiectul tratat.
Sfârşitul acclui an - 1939 - l-a găsit la Cernăuţi, la postul său universitar. Era
r.Mtte ocupat cu încheierea situaţiei şcolare la liceele unde preda, dar şi la biblioteca
l Diversităţii, unde se pregătiseră cei carc susţineau examenul de agregaţie la catedra de
I loria limbii române. Aici, mare fierbere: din cei doi candidaţi - clujenii Ştefan Paşca şi
Sever Pop - reuşise cel din urmă, dar „ambii însă s-au prezentat minunat de bine,
ilustrând filologia clujeană” J. Performanţa îl interesa, desigur, pe Em. Panaitescu,
fum ul dintre candidaţi fiindu-i student, apoi bursier la Roma. îl interesa, de asemenea, ţi acest aspect l-a aflat din corespondenţă - că Iroaie corectase chiar de 2 ori! - studiul
*m din Ephemeris.
Anul 1940 a însemnat pentru Iroaie sfârşitul carierei universitare la Cernăuţi. „în
nma evenimentelor - scria acesta la 12 iulie - pribegise încoace şi încolo. Mi-am
ţ'i'-idut întreaga bibliotecă ne care am agonisit-o an de an si zi de zi, în afară dc celelalte
lucruri casnice” 14. Sărăcit în bogăţia de cărturar, s-a îndreptat spre Piatra Neamţ, ca
refugiat, „unde voi încerca să mă refac fiziceşte şi spiritualiceşte ” 1 Aici, providenţial,
I .i }',ăzduit G.T. Kirileanu. Chiar în acea postură, nu a uitat de proiectele sale, regretând
li iar că din cele 250 de extrase - pc care le comandase pentru studiul din Ephemeris ni mai putea susţine nici unul, „căci n-aş avea cu ce s-o plătesc” , sperând însă (şi nu în
.nlar!) că Şcoala Română dc Ia Roma-i va prelua costul acestora16. Hotărârea lui Em.
I’.inaitescu de a suporta costul extraselor l-a umplut de bucurie: „Vă puteţi închipui ce■i camnă acum pentru mine acest dar! Chiar azi scriu la Tipografie !” 17 Binefăcătorului ii relatat şi despre invitaţia lui „Moş Ghiţă Kirileanu” dc a locui la acesta, în strada
: Cf. scrisoarc către Em. Panaitescu, Palermo, 29 VII 1939, idem, f. 13.
Ibidem
Ibidem. f. 14.
CT. scrisoare către Em. Panaitescu, 23 XII 1939, idem, f. 15-16.
‘ Cf. scrisoare către Em. Panaitescu, Cernăuţi, 12 VII 1940, idem, f. 17.
Ibidem.
Ibidem.
Cf. scrisoare (Piatra Neamţ), 29 VII 1940, idem, F. 19
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Ştefan cel Mare nr.25: „E o adevărată academie această casă din Piatra Neamţ. Şi in
afară de diverse şi surprinzătoare cărţi rare, unele dintre care nu sunt nici la Academia
Română (ca de pildă colecţia ziarului „Timpul” etc) şi-o inimă de om înţelegător şi dc
savant tăcut, casa d-lui G. Kirileanu, în acest ţinut ocolit de munţi, are o panoramă ca
•
1 8 *
*
altă Academia di Romania” '. De aici, „din când în când facem câte-o excursie: moş
Ghiţă căpitan, D-na şi Dl Prof. M. Costăchescu de la Iaşi (cel cu Documente
moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare), alţi membri ai Academiei de la Piatra Neamţ
(ce se consideră daci sadea şi cu drept cuvânt, căci întreg folclorul îi însoţeşte, nevastămea şi cu. Când în munţi, când pe Bistriţa. Aşteptăm zile mai senine s-o luăm înspre
Ceahlău şi Cheile Bicazului” 19.
Confesorului drag îi mai scrie: „Deci părerile dc rău (pe care nu ştiu. zău, de Ic
voi mai putea molcomi), după cărţile ce-am lăsat la Cernăuţi şi cele întâmplate acolo
(care totuşi n-ar trebui să fie prea mari, gândindu-mă la atâţia oameni vârstnici ce-au
luat toiagul pribegiei la bătrâneţe şi deci cu mai puţine speranţe de a-şi reface lucrurile
etc), sunt ogoite de aceste încântări ale ospitalităţii româneşti20. De aici, din Piatra, Petru
Iroaie transmitea mentorului său, la Roma, „nădejdea unor orizonturi mai prielnice
pentru Ţară, Neam şi pentru noi”, neştiind atunci că şi unul şi celălalt aveau mare
nevoie de speranţă şi încă una pe termen lung. El şi soţia vor mări numărul învăţaţilor
rămaşi în Italia, unde de la catedra universitară, prin vorbă şi prin scris, vor rămâne
ataşaţi idealului de tinereţe: cunoaşterea istro-românilor, a folclorului şi tradiţiilor
acestora.

18 Ibidem.
1*Ibidem.
20 Ibidem.
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CINCI DECENII DE ASTRONAUTICĂ
M ariana GAVRILESCU

Ne aflăm în faţa unei aniversări:
Am fost martorii naşterii uneia dintre cele mai noi şi mai îndrăzneţe metode de
Cvicetare a Universului, ce aparţine unei noi ramuri a astronomiei - Astronautica.
S-ar părea că astronautica reprezintă un domeniu de preocuparc recent al
unităţii, în realitate izvoarele astronautice sunt foarte vechi, fiind nemijlocit legate de
•i'scrvaţiile astronomilor babilonieni şi egipteni, de pulberile negre ale chinezilor şi dc
Hlgeţi le de foc ale arabilor şi mongolilor.
La apariţia şi dezvoltarea astronauticii şi românii şi-au adus o contribuţie dc
nepreţuit: Conrad Haas (1529-1569), Alexandru Ciurcu (1854-1922), Hcrmann
«)!>crtli (1894-1989), Paul Popovăţ şi atâţia alţii care s-au născut şi au trăit pc teritoriul
ţftrii noastre. Contribuţia românilor în acest domeniu datează de aproape 3 secole.
Conrad Haas - şeful artileriştilor din cetatea Sibiului numit de regele Fcrdinand
k' Ilabsburg, este preocupat dc realizarea rachetelor compuse din două şi trei trepte
KMCtive (1540).
Alexandru Ciurcu - inventează primul motor rachetă ce funcţionează prima
lată în lume cu combustibili lichizi (1880).
în 1883, Konstantin Eduardovici Ţiolkovski (1857-1935), considerat
părintele din Kaluga” al motorului rachetă cu mai multe trepte, emite ideea folosirii
propulsiei reactive pentru zborul spaţial.
Fondatorul, însă, al astro.nauticii moderne este considerai fizicianul român dc
origine germană Hcrmann Oberth. S-a născut în 1894 la Sibiu, a studiat la Cluj, a fost
profesor de fizică la Sighişoara şi Mediaş, iar după 1935 a fost consilier ştiinţific în
( iermania şi SUA, perioadă în care publică multe lucrări ştiinţifice.
Lucrarea „Racheta spre spaţiile interplanetare”, scrisă în limba germană, avea să
devină o operă de bază în tehnica şi teoria zborului cosmic. A fost tradusă în limba
română abia în 1994, la iniţiativa astronautului român Dumitru Dorin Prunariu.
4
Octombrie 1957 este prima zi a erei cosmice, când este lansat pe orbită primul
satelit artificial al Pământului - SPUTNIK 1.
De la această dată, astronautica intră în faza realizărilor practice.
în Noiembrie 1959 - premieră ştiinţifică - LUN1K-3 face primele fotografii
.ilc feţei invizibile de pe Terra a Luni.
12
Aprilie 1961 - Anul I pentru „homo cosmicus”. Iuri Alekseevici Gagarin
(1934-1968) - primul om din lume care a zburat în spaţiul cosmic la bordul navei
cosmice VOSTOK (răsăritul) 108 minute.
înccp programele de „umanizare a Cosmosului”. Din aceste programe face parte
şi misiunea astronautului român Dumitru Dorin Prunariu, dc la al cărui zbor au trecut 26
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de ani. Scopul acestui zbor a fost continuarea cercetărilor din domeniul fizicii
particulelor elementare, al fizicii atmosferei etc.
La 12 Septembrie 1964 nava cosmică VOSHOD a luat startul, având la bord, in
premieră absolută, un echipaj format din 3 cosmonauţi .
La 18 Martie 1965 în premieră mondială, primul pieton al cosmosului AIcmI
Leonov a părăsit pentru 20 de minute caleina cosmică a navei VOSTOD2, pentru a
„păşi în spaţiu”.
în Decembrie 1965 - primul rendez-vous pe orbită, a navelor Gemini 6 71
Gemini 7. fiecare cu câtc doi oameni la bord.
Programul Gemini a constituit „repetiţia generală” în vederea programului
„OMUL PE LUNĂ”, denumit de NASA Programul Apollo.
La 20 iulie 1969 - s-a împlinit marele vis al omului dc a vizita un alt „tărâm"
ceresc. După 102 ore, 45 de minute şi 42 de secunde de zbor al navei APOLLO - I I ,
modulul lunar „VULTURUL” aselenizează în Marea Liniştii.
în schimbul a 41 kg de eşantioane lunare, pe care le-au luat cu ei, cei doi soli ai
omenirii - Neil Anistrong şi Edwin Aldrin - au lăsat Lunii spre păstrare: steagul
american şi medaliile celor cinci cosmonauţi care şi-au jertfit, până la cea dată, viaţa
pentru cucerirea Cosmosului: Gagarin, Komarov, Grissoin, Chafee şi Whitc, 1111 aparat
de măsurare a vântului solar, un reflector laser pentru măsurarea distanţei Pământ
Lună, o cameră de televiziune şi un aparat de înregistrare a mişcărilor seismice lunare.
Toate acestea sunt mărturii pentru generaţiile viitoare, că pe aici au trecut oameni.
Până în decembrie 1972 când s-au încheiat programele Apollo, pc domeniile
selenare au mai poposit 5 echipaje. Durata maximă a popasului a atins-o expediţia
Apollo - 17, care a zăbovit pe Lună timp de 3 zile şi 3 nopţi (75 de ore), străbătând 36,1
km pe solul lunar.
Progresul astronautic se extinde şi în domeniul explorărilor spaţiale cu ajutorul
staţiilor şi sondelor automate, dotate cu aparate tot mai complexe. Programele Luna,
Lunar Orbiter, Surveyor, Venus, Marincr, Mars şi Pioneer sunt edificatoare în
această privinţă. Acestea au permis descoperirea ccnturilor de radiaţii Van Allen, din
jurul Pământului, au înregistrat existenţa de inele în jurul planetelor Jupiter şi Uranus,
au realizat şi transmis fotografii direct de pe solul planetelor Venus şi Marte,
contribuind astfel la o mai bună cunoaştere a sistemului nostru solar.
Astronautica contemporană dispune astăzi de sateliţi artificiali (nu doar ai
Pământului), sonde interplanetare, nave spaţiale, constituind principalii furnizori dc
informaţii utile şi sigure.
„Profesiile” sateliţilor artificiali au intrat deja în cotidian:
• Programele meteorologice;
• Depistarea resurselor minerale ale planetelor;
• Urmărirea activităţii Soarelui, de care este strâns legată evoluţia vieţii pe Terra;
• Telecomunicaţiile;
• Studierea regiunilor polare ş.a..
Naveta spaţială, noul tip de vehicul cosmic (Enterprise, Columbia, Challenger,
Discovery, Atlantis) va contribui mult la dezvoltarea activităţilor pe bordul
laboratoarelor spaţiale.
Pentru viitorul apropiat se preconizează:
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•
•
•

Amplasarea de agregate mobile pe Marte şi echipaje mane;
Transformarea Lunii într-o bază de cercetări terestre şuosmice;
Gigantice laboratoare circumterestre etc.
Având în vedere complexitatea misiunilor şi cheltiielile enorme implicate
I'- ntru realizarea unor astfel de proiecte, acţiunile astronauicii nu vor mai putea 11
imh prinse de către un singur stat. indiferent dc posibilităţile ale, ci doar într-o strânsă
. >l.iborare la nivel mondial.
Numai că civilizaţia contemporană trebuie să aibă grijica ştiinţa şi tehnica să nu
atribuie la distrugerea naturii şi a armoniei cosmice, deoaece omul, cu spiritul său
• oditor, cu geniul său inventiv, cu imaginaţia lui diabolică.a reuşit să supună treptat
11 .una. dar a şi creat „naturi noi”: poluarea, dezechilibrele eologice, armele chimice,
In.ilogice, nucleare şi multe altele. în goana după „a avea” ;u orice preţ, omenirea a
.li iius cu voie sau inconştient, mii de specii de plante şi .nimale, astfel că „istoria
(lmţclor vii a devenit istoria naturală a durerii”. Niciodată natura nu a complotat la
piopria sa pieire.
Ne dorim ca toate aceste realizări ale minţii omeneştidin domeniul astronauticii
1 aibă efecte benefice asupra întregii umanităţi, asupra plaetei noastre, iar armonia
" .mică să fie respectată.
Să nu uităm că folosirea abuzivă a cosmosului ar rorezenta un pericol pentru
Ci liilibrul ecologic al Terrei.
De aceea, forţele iubitoare dc pace de pe întreaga )lanetă trebuie să impună
1 Inninarea oricărei încercări dc militarizare a spaţiului cosmk
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UN SF E R T DE V E A C SU B C U P O L A PL A N E T A R IU L U I
M ariana Gavrilescu

în bogata şi variata reţea muzeistică a municipiului Suceava există din anul 1982
un Planetariu accesibil publicului. Acesta este punctul dc atracţie pentru întreaga zonă a
Moldovei şi nu numai, lapt confirmat dc numărul mediu de 20000 de vizitatori pe an.
într-o eră când reclamele luminoase ale oraşelor acoperă Irumuseţea şi misterul
cerului de noapte, Planetariul devine tot mai important şi mai valoros.
în ţara noastră sunt doar patru Planetarii cu accesibilitate pentru public: la Baia
Mare (1968), Constanţa (1969), Suceava (1982) şi Bacău (1984).
Planetariul Suceava funcţionează de la înfiinţare ca departament al Complexului
Muzeal „Bucovina” fiind parte componentă a secţiei Ştiinţele Naturii.
Clădirea Planetariului din Suceava, cu o arhitectură aparte, este special destinată
desfăşurării activităţilor de popularizare a astronomiei.
Sala Planetariu - este de formă circulară, are o capacitate de 80 de locuri şi
diametrul cupolei de 10 m. Aparatul folosit la programele de planetariu - ZKP2 este
dotat cu proiectoare auxiliare carc redau, pe lângă cele 6000 de stele ale cerului boreal şi
austral şi:
• Imaginea dinamică a Sistemului Solar;
• Planeta Jupiter cu sateliţii galileeni;
• Evoluţia Cometei Donaţi;
• Fenomenul „stelelor căzătoare”;
• Mişcarea unui satelit artificial.
Un sistem de iluminare progresivă a bolţii permite trecerea lentă de la zi la
noapte şi invers.
Un element de unicitate care diferenţiază Planetariul nostru de alte Planetarii din
lume este imaginea Sucevei pictată de maestrul Mircea Hrişcă, document de arhitectură
al oraşului la 1982, care se află de jur împrejurul cupolei.
Terasa de observaţii este locul unde, atunci când vremea este favorabilă, se fac
observaţii astronomice cu luneta ( x l 2 0 ) şi telescopul (x375). Instrumentele astronomice
din dotarea Planetariului permit observarea petelor solare, reliefului lunar, sateliţii
galileeni ai planetei Jupiter, inelele lui Saturn, roiuri dc stele, nebuloase galactice,
diverse fenomene astronomice (eclipse, comete etc.).
Spaţiul expoziţional oferă vizitatorilor expoziţii permanente cu caracter
documentar cu următoarele teme:
• Pagini din istoria astronomiei româneşti
• Observatoare şi instrumente astronomice
• Călătorie prin Sistemul Solar (2 megapostere realizate dc Emil Turcu profesor la Grupul Şcolar „Mihai Băcescu” Fălticeni)
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• Stele, nebuloase, galaxii
• Dumitru Dorin Prunariu - primul român în Cosmos
De un interes deosebit este Globul Lunar în relief, exponat unicat realizat de
Nicolae Isaic la scara 1:2.500.000.
Mediateca conţine un fond documentar de aproape 3000 de exemplare (cărţi,
periodice, extrase) din domeniul astronomiei, fizicii, matematicii, filosofici, istoriei
culturii etc., 571 au fost donate de dr. Elvira B o te z - membru I.A.U., 803 sunt donate de
muzeograf Zenovia Catargiu, restul fiind achiziţii ale Complexului Muzeal „Bucovina”.
Alături de cărţi, ziare şi reviste se găsesc casete video cu filme documentare şi de interes
astronomic, diapozitive, fotografii şi compact discuri.
Spaţiul destinai activităţilor culturale, unde se organizează simpozioane,
conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, arc o capacitate de 100 de locuri şi este
dotat cu aparatură audio-video.
Dc-a lungul celor 25 dc ani dc existenţă a Planetariului s-au petrecut câteva
evenimente excepţionale, demne de semnalat.
In 1984 la Planetariul nostru s-au desfăşurat lucrările cclei de-a VlII-a
Consfătuiri Internaţionale a Comisiei pe Probleme de Fizică şi Evoluţie a Stelelor,
organizatori fiind Academiile Bulgariei, Cehoslovaciei, Germaniei Democrate, Poloniei,
Ungariei, U.R.S.S şi României.
în 1985 ambasadorul U.R.S.S, vizitându-ne, a donat 50 de postere cu aspecte din
cosmonautică.
în 1986 regizorul Ion Bostan a realizat filmul „Sub cupola Planetariului” în care
protagonist a fost Planetariul Suceava.
In 1989 Dumitru Dorin Prunariu - singurul cosmonaut român a ţinut o
conferinţă la care participarea sucevenilor de toate vârstele a însemnat un record în ccea
ce priveşte publicul venit la Planetariu.
în 1992 s-a marcat un deceniu de activitate printr-o Sesiune Naţională de
Referate şi Comunicări Ştiinţifice.
în 1994 astronautul american Charles Duke a semnat în Cartea de Aur a
Planetariului. Conferinţa despre activitatea sa a fost susţinută cu filmul realizat în timpul
misiunii „Apollo 16” pe care I-a şi donat împreună cu două plachete şi 45 de postere.
unul fiind cu autograf.
în 1999 s-a constituit Comitetul Interdisciplinar „Eclipsa 1999” şi s-a realizat, cu
prilejul acestui eveniment astronomic rarisim (Eclipsa Totală de Soare vizibilă în
România) montajul filmului „Eclipsa 1999” şi s-a editat pliantul „Eclipsa dintre
milenii”.
în 2002, când Planetariul a împlinit două decenii de activitate, a fost organizat
un Simpozion Naţional cu participare de excelenţă, la care, pc lângă Complexul Muzeal
„Bucovina”, s-a implicat la buna desfăşurare a acestuia şi Consiliul Judeţean Suceava.
Pe lângă expoziţiile temporare concepute de specialiştii Planetariului, activitatea
acestora în oferta educaţională s-a concretizat şi prin editarea de pliante:
• Cometa Halley - 1986
• Să cunoaştem constelaţiile - 1987
• Planetariul şi Observatorul astronomic - 1988
• Mişcările Pământului - 1990

• Planetariul - 1992
• Luna - satelit natural al Pământului - 1994
• Soarele - steaua noastră - 1997
• Eclipsa dintre milenii - 1999
• Viaţa unei stele - 2000
• Z odiac-2001
• Planetarium - 2002
începând cu anul 2005 Planetariul nostru derulează proiecte educative adresate
unui public ţintă divers, dezvoltând „oferta” publică într-o manieră interactivă,
îmbinând latura educaţională cu cea de divertisment.
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Chimirele şi curelele sunt piese de port popular larg răspândite în aproape toate
zonele etnografice româneşti dar cu particularităţi specifice, care completează
tradiţionalul costum bărbătesc, conferindu-i personalitate şi individualizându-l. Studii
etnografice întreprinse asupra culturii iliro-tracice confirmă prezenţa lor în portul
Mirilor şi al dacilor. Cingătorile au fost pictate şi pe frescele mănăstirilor medievale, de
exemplu la Voroneţ, reprezentând adevărate bijuterii ale frumosului port moldovenesc1.
Chimirele şi curelele erau confecţionate din piele, iar brâiele şi bârneţele din
lână. Sub aspect decorativ, sunt cingători cu ornamente simple sau chiar
neornamentate, folosite în zilele de lucru şi cingători decorate artistic pentru sărbători-.
Funcţie de lăţime curelele apar în două variante:
-curele late sau chimire;
-curele mici, înguste.
Curelele înguste din piele, simple, fără rozete, purtate de către bărbaţi deasupra
brâului sunt specifice zonei etnografice Muntenia şi Oltenia, în timp ce pentru Moldova
sunt caracteristice curelele late numite chimire.
Cingătorile din zona montană carpatică a Moldovei se deosebesc de cele din zona
extracarpatică, ca tehnică de realizare.
Curelele din piele bătute cu rozete erau lungi, fiind late de 5-6 cm şi se purtau deasupra
brâului roşu, fiind purtate doar dc bărbaţi în timp ce femeile purtau brâie din lână .'1
în zona Bucovinei, chimirul ţărănesc se făcea din toval (sortiment de piele dc
bovină tăbăcită vegetal), ornamentat cu diferite motive obţinute prin presare cu
instrumente de metal speciale (ştanţare), având şi ornamente realizate din împletituri,
adică broderii din şuviţe dc piele colorate. Chimirele erau late de circa 30 cm şi sc
încheiau în 2-3 sau chiar 4 catarame.
Pc lângă chimirele din piele, cu ornamente obţinute prin presare, specifice zonei
etnografice Bucovina, sunt şi chimirele cusute cu mărgele colorate, reprezentând diferite
motive vegetale, flori sau figuri zoomorfe şi antropomorfe .'1
Subiectul acestei prezentări îl constituie restaurarea unei curele etnografice din
zona Bucovinei, realizată la sfârşitul secolului al XlX-lea, care face parte din colecţia
Complexului Muzeal Bucovina din Suceava. După examinarea macroscopică a piesei,

1Academia RSR - Arta Popularei Românească, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1969.
' Tancred Bănăţeanu, Arta populară bucovineană, Centrul de îndrumare a Creaţiei şi a Mişcării
Artistice de Masă al judeţului Suceava, 1975, p. 298.
Pavel Emilia, Portul Popular Moldovenesc, Ed. Junimea, 1976, p. 24.
1 Ibidem p. 25.
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se constată că este dc dimensiuni relativ mici, lungimea (60 cm) şi lăţimea (6 cm),
permiţându-ne să apreciem că a aparţinut probabil unui copil; este de forma
dreptunghiulară, având un sistem de prindere din două catarame metalice. Partea
centrală a piesei prezintă pe marginea superioară o împletitură din meşină colorată în
galben şi verde, urmată de o împletitură din şnur de picle(ira) şi o decoraţie realizată
prin presare.

Problematica restaurării unei curele etnografice din zona Bucovinei

Investigaţii ştiinţifice
In urma investigaţiilor ştiinţifice la care a fost supusă piesa, s-a determinat
natura suportului, modul de prelucrare, pl l-ul, conţinutul dc umiditate, de grăsimi, tipul
t i c degradare biologică. S-au efectuat teste de vopsire, emoliere, impregnare, pentru a
constata rezistenţa suportului. Aşa cum rezultă din analiza stereomicroscopică a
(.'ionului pielii, pielea investigată este piele de bovină tânără (viţel), tăbăcită vegetal.

l oto I. Ansamblu curea, înainte de restaurare.
Din punct de vedere al stării de conservare, cureaua prezintă o fragilitate
generală, este afectată de uzură funcţională, prezentând degradări fizice, chimice şi
biologice. Cureluşele de prindere sunt roase, gaica a fost supusă unei intervenţii
anterioare neştiinţifice fiind prinsă inestetic cu o sfoară, accesoriile metalice sunt
corodate, având lipsă una din catarame.

Foto 3. Detaliu gren, probă martor din piele bovină (x25).

Foto 4. Detaliu gren, probă martor din piele bovină (x 180).
Foto 2. Detaliu degradări.
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Problematica restaurării unei curele etnografice din /.ona Bucovinei

Tratamente în procesul de restaurare
Ca prim obiectiv al procesului de restaurare, având în vedere complexitatea
piesei, s-a stabilit aplicarea de tratamente locale şi generale. S-au efectuat curăţiri
mecanice şi chimice, urmate dc celelalte intervenţii care s-au aplicat diferenţiat.
Deoarece piesa este eterogenă din punct de vedere compoziţional, sc va proceda
la desfacerea sistemului de prindere (gaica şi catarama) şi restaurarea separată a
cataramei prin curăţiri mecanice cu creion din fibră de sticlă, urmată dc curăţiri locale
cu soluţie slab alcalină de complexon, prin tamponare uşoară, urmată de o degresare cu
acetonă. După uscarea completă s-a aplicat un strat de paraloid 5%, pentru conservarea

Foto 5. Detaliu greu, curea etnografică (x25).
Investigaţia stereomicroscopică s-a realizat prin compararea grenului pielii
folosită ca suport pentru realizarea curelei etnografice, cu grenul unei probe martor de
piele bovină tăbăcită vegetal.
Celelalte materiale sunt: aliaj de cupru la catarame, tir textil din cânepă (pentru
coasere), precum şi carton cu rol dc întărire în interior. Broderia este din piele subţiată
(meşină), divers colorată cu coloranţi naturali, nespecifici pielii, iar ornamentaţia de pc
partea exterioară a fost realizată prin presare cu ştanţa.
Toate materialele fiind prelucrate manual, cu simţ artistic deosebit şi în
combinaţii dc mare rafinament, sunt mărturii ale valorii artistice şi documentare a
obiectului.
Un aspect deosebit de important s-a constatat la testul de verificare a rezistenţei
la vopsire, când s-a constatat că la simpla frecare cu o cârpă uscată albă acesta capătă o
culoare roşie, constatându-se că, colorantul migrează foarte uşor. Utilizarea în procesul
dc prelucrare a pieilor a unor coloranţi nespecifici pielii (îndeosebi coloranţi textili),
carc nu sunt legaţi chimic cu grupările colagenice din piele şi care nu au fost fixaţi,
îngreunează operaţiile de restaurare deoarecc trebuie evitate tratamentele umede cc
folosesc apa, chiar dacă piesa este uscată şi necesită hidratare.
Complexitatea factorilor de degradare care au acţionat în decursul timpului
asupra accstei piese producând oxidarea metalului, deshidratarea şi degresarea pielii,
cracluri ale stratului de vopsea, atac dc mucegai, decolorări, rupturi, uzură funcţională,
au făcut necesară intervenţia restauratorului. Toate aceste degradări se datorează pe de o
parte folosirii îndelungate şi condiţiilor improprii de păstrare şi pe de altă parte
eterogenităţii compoziţionale (materiale organice şi anorganice), carc au acţionat diferii
la solicitările funcţionale în relaţia cu mediul ambiant. Stabilirea unui diagnostic şi
alegerea tratamentului adecvat au presupus colaborarea, în cadrul comisiei de restaurare,
cu specialişti în domeniul metal, piele, chimişti, fizicieni şi biologi.

metalului.
Curăţirea uscată a pielii s-a făcut prin desprăfuirc cu perii moi. îndepărtarea
murdăriei aderente şi a petelor de ceară depusă.
Petele albe dc mucegai se îndepărtează prin tamponare uşoară, locală, cu o
soluţie dc timol 3%, Iară frecare, deoarece există pericolul decolorării zonelor tratate.
Având în vedere rezultatele investigaţiilor chimice care au semnalai o fixare
superficială a colorantului de suport (piele), se evită utilizarea apei pentru rehidratări şi
tratamente de curăţire, acestea efectuându-sc cu polietilcnglicol (PEG) de masă
moleculară relativ mică(400), comparabilă cu dimensiunile porilor pielii realizându-se
astfel pătrunderea acestuia în microstructura pielii. Polietilenglicolul arc triplu rol, de
rehidratare, de gresare (prin substanţa activă PEG), şi nu în ultimul rând, dc curăţare.
Tratamentul dc curăţire chimică se va face prin pensulare cu PEG. îndepărtândusc astfel murdăria superficială aderentă la suport, după care urmează imersarea în baie
de PEG. într-o cuvă din material plastic inert, când structura colagenului practic se
relaxează şi gresarea sc realizează în profunzime. îndepărtarea excesului de PEG se face
prin tamponare cu hârtie de filtru urmată dc odihnă şi uscare liberă timp de 24 de ore.
Piesa fiind descusută pc o lungime dc aproximativ 10 centimetri (foto 2), se impune
refacerea cusăturii şi a ornamentaţiei din şuviţe de piele, precum şi înlocuirea cartonului
din interior aflat într-o stare avansată de degradare.
Sistemul de prindere având un rol important în redarea aspectului funcţional al
piesei se vor consolida cureluşele de prindere, se va prinde gaica cu aţă la culoarea pielii
şi se va monta catarama restaurată.
Reintegrarea cromatică a suportului din piele s-a realizat cu vopsea specifică
pielii ( Vopel), iar conservarea se va realiza prin aplicarea unei pelicule de ceară CERPL
care are rol dc strat protector. Pentru a evita eventualele tensiuni ce se pot dezvolta în
piele, sc recomandă depozitarea sau expunerea în stare întinsă (nu rulată, când se induc
o serie de tensiuni în piele) şi asigurarea unui microclimat corespunzător UR=50-65%.
T=1-18°C, prevenirea depunerilor de praf prin acoperire cu hârtie sau pânză neutră .

5 Moldoveanu, Aurel. Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Bucureşti 1999. p. 121.
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Foto 6. Ansamblu curea, după restaurare.
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Resume
Le sujet de l'ouvrage est la restauration d'une courroie ethnographique dc la
zone de Bucovina, realisee â la fin du XlX-eme siecle.Elle fait pârtie de lacollection
du Musee Bucovina dc Suceava.
Apres Ies investigătions physiques, chimiques et biologiques, on a determine Ia
nature du support, le mode d'usage, le contenu d'humidite et Ies types de degradations.
La restauration s'est constituee de nettoyages physiques et chimiques, rehydrations et
regraissage (avec PEG), reconstruction des coutures et reintegration chromatique; on a
accorde unc attention particuliere â la fixation du colorant par pelliculagc â la circ
CERPI.

Finisarea suprafeţei lemnului reprezintă succesiunea următoarelor operaţii:
pregătirea suportului lemnos, aplicarea materialelor tehnologice de finisare şi
prelucrarea peliculelor după întărire, în vederea obţinerii anumitor efecte estetice şi
însuşiri funcţionale ale piesei. Finisarea începe, ca fază tehnologică, după terminarea
operaţiilor de prelucrare mecanică a suprafeţelor.
Calitatea unui finisaj depinde în mare măsură de operaţiile de pregătire a
suportului şi de modul de prelucrare a peliculelor aplicate. Pregătirea suportului este
determinată de natura acestuia şi a materialelor de finisare ce urmează a se aplica, iar
natura materialelor impune tehnologia de utilizare a acestora.
Peliculele acestui tip dc finisaj Iasă vizibilă textura lemnului pe care se aplică,
ilin acest motiv materialele pentru pregătirea suportului, în cazul finisării transparente
nu trebuie să acopere vederii suprafaţa.
Finisarea transparentă se aplică suprafeţelor din material lemnos cu valoare
estetică mare, accentuând desenul şi textura lemnului, având rol estetic şi dc protecţie,
contribuind la mărirea duratei de viaţă a obiectului.
Dea lungul timpului, finisajele transparente s-au realizat cu următoarele tipuri de
peliculogene:
- ceruri (minerale, vegetale, animale) - cunoscute din antichitate;
- uleiuri (vegetale, minerale) - utilizate frecvent până după jumătatea secolului
al XVIII-lea;
- răşini naturale (şelac, damar, copal, colofoniu etc.) folosite începând cu
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea.
Structura peliculei transparente este formată din: material pentru umplut porii,
cu rol dc nivelare a suprafeţei, grund care este suportul pentru straturile de lac, făcând
legătura între acestea şi suprafaţa lemnului, şi pelicula de lac care asigură aspectul şi
protejează împotriva variaţiilor de umiditate. Această structură este prezentată
schematic în continuare:

foto I. Ansamblu curea înainte de restaurare
foto 2. Detaliu degradări
foto 3. Detaliu gren probă martor din piele bovină (x25)
foto 4. Detaliu gren probă martor din piele bovină (x 180)
foto 5. Detaliu gren curea etnografică (x25)
Foto 6. Ansamblu curca după restaurare
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p e lic u lă de
lac

în funcţic de natura materialelor de finisare şi de condiţiile de păstrare .1
obiectului, peliculele dc finisare suferă procese specifice de degradare cum sunt
craclurile (o reţea de fisuri fine), exfolierile (desprinderi de pc suport fără pierderea
peliculei), umflările, desprinderile totale (pierderi de peliculă).
Din aceste motive restaurarea finisajelor ocupă un loc aparte în restaurarea şi
conservarea obiectelor dc lemn în general şi a mobilierului în particular. în succesiunca
operaţiilor de restaurare-conservare, restaurarea finisajului se situează la sfârşitul
fluxului, fiind urmată doar dc montarea accesoriilor şi dc eventualul retuş. De aici
derivă necesitatea ca toate celelalte operaţii dc restaurare (consolidări, completări,
reîncleieri de furnire, chituiri) să fie corect efectuate, pentru că finisajele transparente
accentuează nu numai frumuseţea pieselor, ci şi defcctele, a căror remediere în această
etapă înseamnă o nouă decapare şi reluarea ulterioară a finisajului.
Funcţie dc gradul dc deteriorare a pcliculci originale de finisare, precum şi dc
natura şi succesiunea intervenţiilor de restaurare-conservare anterioare, pot fi necesare
următoarele operaţii în restaurarea acestui tip dc finisaj (prezentate şi schematic):
- refacerea totală a finisajului (suprafeţe decapate, completări);
- recondiţionarea peliculei originale;
- revigorarea şi operaţia de întreţinere a peliculei originale.

<lcţnuicn adfiontc de mipiintn|i

PHUCULÂ
PEFINISARE

/ S
' / / / */ / /
/ / / // /
MATERIAL LEM NOS -

Refac ci ea loiali)
a finivajului
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Rcvigoraira
finisajului

Refacerea totală a finisajului după o prealabilă decapare este necesară în cazul
m 'i pelicule puternic degradate pc toată grosimea lor şi care prezintă o aderenţă slabă
* updrt. Procedeul are dezavantajul înlăturării patinei autentice şi pierderea unor
Imiente dc originalitate.
Recondiţionarea peliculei este soluţia aleasă în cazul unor pelicule cu aderenţă
*n.t la suport şi a căror degradare prin fisurare, zgârie re 1111 a afectat dccât 1111 strat
uporficial. Acesta va 11 înlăturat prin şlefuire şi se continuă finisarea prin tehnologia
originală.
Revigorarea peliculelor originale se aplică în cazul în care acestea sunt practic
ntactc şi aderente dar au suferit 1111 fenomen dc uşoară opacizare datorat unui sistem de
ftiuTofisuri care nu le afectează însă rezistenţa.
Modul concret de realizare a operaţiilor de restaurare depinde de natura
imisajului original, stabilită prin metode specifice de investigare, dar o serie de aspecte
•ate de tehnica de pregătire a suportului, le sunt comune.

depuneri aderente
de impurităţi

pelicule de

finisare
DECAPARE PARŢIALA
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Pregătirea suportului prin şlefuire, curăţare şi colorare
Şlefuirea corectă a suportului este la fel de importantă în restaurare ca şi în
tehnologiile actuale de finisare, fiind valabil principiul corelaţiei directe între calitatea
(rugozitatea) suportului şi calitatea (aspectul) finisajului realizat. De aceea în cazul
suprafeţelor decapate şi a celor adăugate prin completări, şlefuirea se va face manual, cu
multă grijă (suprafeţele pot 11 subţiri şi fragile), cu material abraziv pe suport de pânză
sau de hârtie până la granulaţia 240, sau lână de oţel cu textura (fineţea) 1.
Pentru a preveni asperizările prin colorare (în special la utilizarea unor soluţii pe
bază de apă) sau finisare, ultima şlefuire se va face după umezire uşoară urmată de
uscare. Prin umezire fibrele lemnului se ridică datorită umflării, formând aşa-numita
„scamă” care aspreşte suprafaţa. îndepărtarea „scamei” sc face prin şlefuiri şi umeziri
repetate. La şlefuirea „scamelor” se recomandă ca mişcarea principală în lungul fibrelor
să fie combinată cu uşoare mişcări ondulatorii (laterale).
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în figură sunt prezentate secţiuni prin piesa de lemn cu „scamă”:

-

a

a - s e c ţiu n e tran sversala
1 - în a in te d c u m ezi re

b - s e c ţiu n e lo n g itu d in a lă
2 - după u m czir c

Şlefuirea se execută respectând o serie de reguli de bază şi anume:
- se execută numai în lungul fibrelor; şlefuirea perpendicular pe fibre lasă urme
pe suprafaţă (zgârieturi);
- şlefuirea grosieră sc face cu granulaţii mari (60-80), la viteze mari;
- şlefuirea „scamelor” sc face cu mişcări în lungul fibrelor, asociate cu uşoare
mişcări ondulatorii (laterale);
- după şlefuirea grosieră, suprafaţa se umectează , se usucă şi se şlefuieşte până
se constată dispariţia „scamelor”. Şlefuirea „scamelor” se poate repeta, respectându-se
de fiecare dată ciclurile umectare - uscare.
Calitatea suprafeţei şlefuite se verifică vizual şi tactil după dcsprăfuirca atentă şi
ştergerea cu un tampon umezit cu alcool.

kdiu (5%). Săpunurile formate pe suprafaţa lemnului se îndepărtează apoi prin spălare
(o apă. După spălare, urmele de substanţe alcaline se neutralizează cu soluţii slab acide
i ' m) de acid acetic.
' Petele de oxizi de fier se îndepărtează prin frecarea suprafeţei lemnului cu soluţii
icid oxalic (10-15 g/l), iar petele de tanin reacţionat cu fierul (de culoare albastrăragră) sc îndepărtează cu soluţii apoase de oxalat acid dc potasiu (sare dc măcriş) (20lii g/l),acid acetic 10% şi acid citric (20 g/l). Aceste substanţe produc eliberarea fierului
dm combinaţia sa complexă cu taninul.
Petele de var şi de mortar se îndepărtează cu soluţii diluate de acid clorhidric
(S%), după carc suprafaţa se spală bine cu apă şi sc neutralizează cu bicarbonat de
Hidiu. apoi sc spală iarăşi cu apă.
Colorarea suprafeţelor este necesară în restaurare pentru armonizarea
completărilor sau a zonelor decapate, cu ansamblul original colorat, cât şi pentru
mobilierul finisat original natur, dar carc a suferit în timp modificări de culoare datorită
fenomenelor de îmbătrânire (patinare naturală). în acest caz, este necesară o patinare
artificială a suprafeţelor noi sau decapate.
Noţiunea dc culoare sc referă simultan Ia două fenomene şi anume senzaţia
subiectivă dc culoare şi proprietatea unui corp de a 11 colorat. Aceste fenomene, profund
deosebite prin mecanismul lor intim, au o caracteristică comună, depind total dc lumină.
Deci culoarea înseamnă în primul rând lumină.
Colorantul poate 11 definit ca substanţă colorată, capabilă să transmită diverselor
materiale culoarea sa proprie, fixându-se pc acestea, în mod durabil, cu ajutorul unor
procedee convenabil alese.
Colorarea lemnului fără acoperirea structurii sale (textură şi desen), se numeşte
hăituire. Baiţurile sunt soluţii ale diverşilor coloranţi naturali sau sintetici (artificiali)
folosite la colorarea fibrelor lemnului. Trebuie să aibă compuşi solubili, care, după
uscare să rămână aderenţi la fibra lemnului şi să-l coloreze uniform, să fie rezistente la
lumină, la acţiunea factorilor mecanici şi la apă. Un rol important în băiţuirea lemnului
îl are conţinutul acestuia în substanţe lanante sau pigmenţi.

După prelucrarea mecanică a suprafeţelor lemnului, pe acestea se mai pot afla
substanţe chimice datorate compoziţiei chimice diverse a materialului lemnos,
tehnologiilor anterioare de fabricaţie, sau condiţiilor de folosire şi păstrare (urme dc
răşini, adezivi înglobaţi în porii lemnului, urme de tanin şi de oxizi ai fierului, var,
mortar, argilă etc.). îndepărtarea acestor substanţe, dacă nu s-a realizat prin şlefuire.
trebuie să se facă prin acţionare locală cu substanţe chimice care nu modifică culoarea şi
forma suprafeţei prelucrate.
Curăţarea urmelor de răşină, operaţie obligatorie în cazul speciilor de răşinoase
care urmează a fi finisate transparent, se face prin dizolvarea acestora în solvenţi
organici puternici, cum sunt: acetonă, sulfură de carbon, dicloretan, tetraclorură de
carbon, alcool etilic etc. Aplicarea sc face manual prin comprese sau cu ajutorul unor
tampoane din material textil, îmbibate cu solvenţi şi ştergere energică a suprafeţei cu
lavete textile uscate.
Petele de răşină se pot îndepărta şi prin saponificare, cu ajutorul unor soluţii
alcaline formate din soluţie de amoniac (60 g/l), carbonat de sodiu (5-10%), hidroxid de
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în vederea
pregătirii baiţurilor pentru realizarea nuanţei dorite, trebuie
cunoscute principiile care stau la baza formării culorilor pornind dc la culorile
principale: roşu. galben şi albastru.
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BRUN
ROŞCAT
BRUN
ROŞU
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ROŞU '
BRUN
VIOLACEU
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VIOLET

BRUN
GALBEN
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BRU N

GALBEN
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BRUN
VIOLET
BRUN
GALBEN
VERZUI

BRUN
VERZUI

CERCUL CULORILOR
Prin amestecarea culorilor galben cu roşu rezultă culoarea portocaliu, albastru cu
galben rezultă verde, iar albastru cu roşu rezultă violet. Prin amestecarea în continuare a
culorilor de gradul I se obţin culorile de gradul II cu nuanţe închise sau deschise, după
culoarea predominantă. Prin amestecarea culorilor verde, portocaliu şi violet sc obţine
culoarea cenuşie (vezi „cercul culorilor”).
în cazul reproducerii culorii, dintre coloranţii tradiţionali sc foloseşte adesea
baiţul dc nuc, dar culorile originale pot fi reproduse şi cu amestecuri dc coloranţi
sintetici, în special din clasa celor solubili în apă sau în solvenţi organici. Aceştia se
aleg pc principiul compatibilităţii cu produsele de finisare şi al rezistenţei la lumină şi
îmbătrânire. Proba de potrivire a culorii se face comparând suprafeţele în stadiul ud/ud
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tmi uscat/uscat, iar pentru potrivirea cu o suprafaţă lăcuită, se va compara proba
colorată, umezită cu alcool, cu originalul finisat.
Patinarea artificială a suprafeţelor noi (antichizarea) se bazează pe efectul
C o l o r i s t i c ş i efectul de accentuare şi evidenţiere a texturii, ultimul având drept scop
r< liefarea zonelor cu pori sau a diferenţelor dintre lemnul timpuriu şi cel târziu (efectul
• •plic de denivelare a suprafeţei).
Efectul coloristic se poate obţine pe cale fizică prin colorare cu coloranţi solubili
in apă sau alcool sau pc cale chimică prin cfectul unor reacţii asupra compuşilor chimici
iilemnului:
Exemplul 1: fumigarea - tratarea cu amoniac a lemnului bogat în tanin sau
interior tratat cu tanin, duce la obţinerea unor nuanţe de gri-brun specifice lemnului
vechi.
Exemplul 2: tratarea lemnului cu soluţii diluate de acizi (IINO 3 1:4.MCI 1:3)
duce la obţinerea unor nuanţe de galben, portocaliu, până la brun, funcţie de specie,
durata tratării, temperatură, nuanţe cc apar şi sub influenţa luminii în timp. Soluţia de
tratare se aplică cu un tampon textil şi suprafeţele se încălzesc apoi cu generatorul dc
.ier cald. După obţinerea nuanţei dorite se impune neutralizarea suprafeţelor cu soluţie
.aturată de clorură de sodiu şi clătirea cu apă caldă, excesul de acid fiind dăunător
lemnului şi îmbinărilor încleiate. în final suprafeţele se usucă natural până la umiditatea
dc echilibru.
Exemplul 3: tratarea cu soluţie dc KiCnOy a lemnului bogat în tanin (stejar,
1nahon. nuc) pentru obţinerea nuanţelor corespunzătoare dc lemn îmbătrânit.
Exemplul 4: tratarea lemnului cu soluţii de săruri de fier are un efect coloristic
de îmbătrânire în nuanţe de gri cenuşiu pentru speciile bogate în tanin. Tehnologia este
asemănătoare celei dc tratare cu acizi, cu specificarea că se foloseşte o soluţie pe bază
de fier preparată prin dizolvarea şpanului sau lânii de oţel în acid acetic 30%.
Suprafeţele se neutralizează cu soluţie saturată de clorură de sodiu şi se clătesc cu apă.
Î11 cazul unor colorări prea puternice se poate face o decolorare parţială cu soluţie de
acid oxalic.
Exemplul 5: tratarea cu soluţii de acizi sau baze în scop coloristic, a suprafeţei
lemnului, poate fi asociată unui tratament mecanic dc periere ce va duce la accentuarea
evidenţierii dintre zonele de lemn timpuriu şi lemn târziu, sau deschiderea porilor.
Exemplul 6: prin tratarea lemnului de stejar cu soluţie apoasă dc hidroxid de
calciu (lapte de var) (1,5 kg pastă la 3,5 1 apă), urmată dc perierea surplusului după
uscare, se obţin suprafeţe gri-brun cu pori albi. Suprafeţele se pot finisa ulterior cu
ceruri.
R estaurarea suprafeţelor finisate cu ceruri
Cerurile sunt esteri ai acizilor graşi cu alcooli normali superiori cu acelaşi număr
de atomi de carbon. Cerurile naturale pot 11 dc origine vegetală, animală sau minerală şi
au fost utilizate din cele mai vechi timpuri pentru finisarea şi proiecţia produselor din
lemn, piele şi alte materiale. Dintre tipurile dc ceară naturală ccle mai utilizate în
restaurarea lemnului sunt ceara de albine şi ceara dc Carnauba.
Ceara de albine se extrage din fagurii de miere, prin topire în apă fierbinte şi se
albeşte prin oxidare cu permanganat de potasiu sau bicromat de potasiu, sau prin
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expunere Ia soare. Ceara dc albine este insolubilă în apă, dar este permeabilă la v a p o ri
de apă. Sc dizolvă în solvenţi cloniraţi, alcooli superiori sau esenţă dc terebentina
Produsul are punct redus de topire (60-70°C) şi este o ceară moale. Din punct de vedere
chimic, ceara de albine este un produs foarte rezistent la îmbătrânire naturala
compoziţia sa rămânând neschimbată sute de ani. Peliculele au un luciu mătăsos dar
reţin uşor praful şi au o rezistenţă slabă la temperatură, abraziune, solvenţi organici,
pătare cu apă. Din acest motiv peliculele originale existente pe mobilierul vechi suni
adeseori mult subţiate datorită operaţiilor de întreţinere sau au fost acoperite cu alic
pelicule protectoare mai rezistente. Aderenţa acestora pc stratul original de ceară cslc
însă slabă şi sc pot îndepărta prin decaparc selectivă.
Din cerurile solide se pot prepara produse de finisare sub formă de paste, soluţii
şi emulsii, carc se aplică la rece (20°C) sau la cald (60-80°C). condiţie în care produsele
devin mai fluide şi pătrund mai bine în lemn. Emulsiile se obţin prin amestecarea sub
agitare a unei soluţii pe bază de ceară, cu rol dc „parte uleioasă”, cu soluţie apoasă dc
săpun (cu rol dc emulgator).
Un amestec cu rol de finisare şi de consolidare a structurilor friabile sc obţine
din ceară de albine şi colofoniu. Colofoniu este o răşină naturală de origine vegetală,
care sc prezintă ca o masă sticloasă de culoare alb-gălbuie până la brun închis. Aceste
două produse sc încălzesc separat pe baie de apă şi după atingerea punctului de topire
(au punct diferii dc topire) se amestecă prin turnare în şuviţă subţire şi agitare continuă
cu baghetă de lemn sau de sticlă. Sc continuă încălzirea şi mixarea până la
omogenizarea completă. Proporţiile între produsele dc amestec pot 11 cuprinse între 4060 % cu precizarea că procentajul ridicat de colofoniu duce la creşterea corespunzătoare
a temperaturii de înmuiere a amestecului. Se aplică la cald prin impregnare şi se poate
dilua cu terebentină sau white-spirît.
Produsele de finisare sub formă de paste, soluţii sau emulsii sc aplică prin
frecare cu tampoane textile, în mai multe straturi, cu uscare intermediară de circa două
ore. După întărire suprafaţa se freacă energie cu lavete moi pentru a îndepărta excesul
de ceară şi a realiza gradul de luciu dorit.
în cazul în care se urmăreşte obţinerea unor suprafeţe cu pori închişi şi luciu
înalt, se respectă succesiunea operaţiilor specifice realizării „lustrului francez” cu şelac
şi anume:
grund ui rea cu ulei;
umplerea porilor cu pulbere dc piatră ponce;
lustruirea efectivă cu straturi succesive de ceară, progresiv diluate cu alcool;
egalizarea finală cu alcool.
Pentru specii cu pori mari (stejar) se poate aplica finisajul tip „impregnare cu
ceruri”. Produsul pe bază de ceară, prealabil încălzit la 60°C pentru a lăvoriza
pătrunderea în lemn, se aplică pe lemnul şlefuit în alb până la o bună impregnare.
Surplusul sc îndepărtează de pe suprafaţă cu raclete din lemn şi se lustruieşte cu lavete
textile moi, astfel încât să nu fie practic vizibilă pe suprafaţă o peliculă de finisare.
Pentru recondiţionarea şi revigorarea suprafeţelor vechi ceruite, acestea se curăţă
prin frecare cu lavetă textilă moale, îmbibată în terebentină sau în amestec dc whitespirit şi apă în părţi egale. După uscare suprafaţa se şterge iarăşi cu lavetă moale şi se
vor aplica, cu mişcări circulare în direcţia fibrelor, câteva straturi de lustru pe bază de
ceară cu un tampon de lustruit.
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Revigorarea şi întreţinerea suprafeţelor lustruite cu ceruri se poate face şi prin
aplicarea periodică, prin aceeaşi tehnică, a unui produs pe bază de ceruri şi agent de
nlăţi re (terebentină). După aplicarea produsului obiectul tratat sc freacă energic cu
t.unpon textil moale.
R estaurarea suprafeţelor finisate eu uleiuri
Pentru finisarea suprafeţelor lemnoase se foloseşte în general uleiul de in. Acesta
• întăreşte chimic în prezenţa oxigenului din aer printr-un proces complex de
polimerizare oxidativă.
Procedeul uzual de finisare pentru suprafeţele decapate sau noi este următorul:
ileiul dc in fiert se diluează în proporţie de 5:1 cu esenţă de terebentină şi produsul se
încălzeşte pe baie de apă, pentru eliminarea apei din conţinut. După răcire se îmbibă un
tampon textil cu această soluţie şi se freacă energic suprafaţa 15-20 minute, până când
tamponul nu se mai lipeşte, eventualul exccs fiind şters cu lavete uscatc. După un repaus
tle 48 ore, se reia operaţia, mărind intervalul de timp dintre straturi la circa o săptămână.
< ontrolul uscării se face prin aşezarea palmei pc suprafaţă pentru câteva minute, timp în
<arc. aceasta, nu trebuie să devină uleioasă. Numărul de aplicări poate 11 dc 5-10
straturi, până la obţinerea gradului de luciu dorit. Se evită folosirea acestui lip de finisaj
pentru şezuturi de scaun.
Recondiţionarea şi revigorarea finisajelor vechi sc face prin curăţarea
suprafeţelor cu o lavetă textilă îmbibată cu apă cu săpun sau amestec de white-spirit şi
apă, după care se usucă şi se aplică un strat de ulei de in diluat cu terebentină. După
uscarea finală se lustruieşte cu tampoane textile moi în lungul fibrelor.
Revigorarea şi întreţinerea sc pol realiza prin aplicarea periodică a unui strat de
ulei de parafină neutru (ulei de lustruit) la un consum mic. Pentru o bună penetrabilitatc
şi umplere a fisurilor, acesta se poate preîncălzi. Suprafeţele învechite îşi recapătă
culoarea şi luciul. Durata de uscare este de 16-18 orc.
Restaurarea suprafeţelor finisate cu şelac
Şelacul este o răşină naturală de origine animală şi sc obţine din stock-lac, un
produs dc secreţie al unor plante: Aleuritcs Laccifera (Euphorbiacee), a mai multor
specii din genul Ficus (Religiosa, Venghalensis etc.) şi a arborelui de lac Butea
frondoza Rox, care cresc îndeosebi în India şi Peninsula Indochina (Birmania,
fhailanda ctc.). Secreţia se produce din cauza înţepăturii produsă de femela unei insecte
(păduchele dc lac), din ordinul Hcmiptcre, anume Coccus Lacca din genul Coşenile. Un
kilogram dc răşină este obţinut prin aportul a circa trei milioane de insecte. Secreţia se
colectează de două ori pc an, de obicei primăvara şi toamna.
Este o substanţă solidă, casantă, transparentă, cu gust puţin amar, fără miros
pronunţat şi dc culoare galbenă-deschis, brună, roşie şi roşie-violet. Sc topeşte la
căldură, este insolubilă în apă şi se dizolvă bine în alcool cald. Sc prezintă sub formă de
batoane, granule şi cel mai frecvent sub formă dc paiete (solzi), arc o constituţie
complexă: răşină 70-90 %, materiale colorante 1-10 %. ceară 4-6 %, gluten 5 % etc.
Alte caracteristici ale răşinii sunt:
- greutate specifică
1,007-1,036
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- indice de aciditate
35-80
- indice de saponificare
174-240
- punct de topire (° C)
115-120
Obţinerea şelacului din stock-lac se l'acc prin mărunţirea acestuia, extragerea
repetată a colorantului cu apă fierbinte şi uscarea produsului rezultat. Pentru
îmbunătăţirea proprietăţilor, se adaugă colofoniu în proporţie de maximum 3 %, după
care prin recristalizarc se transformă în paiete, formă sub care se comercializează.
Lacurile se obţin prin dizolvarea răşinii în proporţie de 5-35 % în alcool etilic
sau alcool tehnic cu concentraţie de 83-96 %. După dizolvare, soluţia obţinută se lasă la
maturare în recipiente închise, apoi se poate filtra. Se mai numesc şi lacuri dc spirt.
Dintre toate lacurile de răşini naturale pe bază de alcool, soluţiile de şelac sunt
calitativ ccle mai bune. în concentraţie de 20-35 % sc numesc lacuri, iar în concentraţie
de 5-20 % (uzual 10 %) sc numesc polituri sau Iustinii. Aşadar există lac de spirt şi
politură sau lustru de spirt. Finisarea mobilierului dc artă şi a instrumentelor muzicale sc
face cu politură dc şelac. La prepararea lacurilor se utilizează alcool dc 90-96 %, iar
pentru polituri se utilizează alcool dc 83-90 %. La polituri se utilizează un alcool mai
puţin concentrat pentru a reduce acţiunea de dizolvare a politurilor asupra straturilor
aplicate anterior. Politurile sunt opalescente (tulburi) din cauza conţinutului dc ceară din
şelac şi transparente, obţinute prin filtrarea primelor.
Aceste produse au fost utilizate în special pentru obţinerea unor suprafeţe cu
luciu oglindă numit şi „lustru francez”, dar prin tehnologii modificate pot li obţinute şi
finisaje semilucioase sau mate. Soluţiile de şelac prezintă în general toxicitate redusă.
Dezavantajele finisării cu şelac sunt tehnologia manuală de lungă durată, care impune
un volum mare de muncă şi o îndemânare deosebită şi durata mare de uscare.
Peliculele de şelac se caracterizează prin flexibilitate, elasticitate, claritate şi
capacitatea de a evidenţia în mod deosebit desenul şi textura lemnului, dar sunt puţin
rezistente la apă. căldură, abraziune sau condiţii severe de exploatare şi nerezistente la
solvenţi. Aceste aspecte motivează refacerea sau recondiţionarea finisajului în toate
cazurile de restaurare a unor piese de mobilier. Restauratorul trebuie să aibă în vedere
orice modalitate dc a păstra într-o măsură cât mai mare finisajul original şi nu trebuie să
recurgă nejustificat la decapare şi refacerea finisajului, fapt ce duce la pierderea unor
elemente dc autenticitate (inclusiv a patinei).
Soluţiile de şelac se pot aplica cu pensula sau pcnsonul. prin pulverizare, însă dc
regulă, cu tamponul. Aplicarea cu pensula este destul dc dificilă, fiindcă nu sunt admise
revenirile peste zona acoperită, deoarece se produc dungi pregnante. Sunt recomandate
pensule fine din fire naturale. Pensula se imersează complet şi se apasă pentru a elimina
excesul de lac şi bulele de aer. Aplicarea prin pulverizare la o presiune de 4 atmosfere,
cu o duză de 0 1,4 mm a dus la un consum de lac de 4-6 ori mai mare; nici manopera
propriu-zisă nu s-a redus, deoarece lustruirea pieselor trebuie tăcută tot cu tamponul.
Prezint în continuare o tehnologie de finisare pentru obţinerea unor suprafeţe cu
luciu oglindă:
Grunduire
soluţie dc şelac 6-8 % sau ulei de in;
Umplerea porilor
pulbere de piatră ponce, alcool;
Uscare
3-4-zile la temperatura de 20-25°C;
Etapa dc încărcare
4-6 straturi politură 20 %, ulei de parafină;
Etapa de egalizare
3-6 straturi politură 10 %, ulei de parafină;
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Lustruirea
lichid de lustru, alcool.
Grunduirea cu soluţie de şelac se face în două sau trei straturi, cu uscare şi
ylcfuire intermediară. Soluţia se aplică cu pensula prin mişcări circulare carc favorizează
umplerea porilor, urmată de o egalizare în lungul fibrelor. Grunduirea cu ulei de in
sicativ se face intr-un strat. Uscarea se face în 24-36 ore.
Umplerea porilor, în cazul speciilor cu pori mici se poate realiza cu pulberea
rezultată prin şlefuirea grundului prin frecarea cu un tampon textil moale. Suprafaţa
trebuie să aibă un aspect uniform, uşor opalescent, fără pori vizibili, iar pe tampoanele
de şlefuit sau textile nu trebuie să apară urme dc culoare ce ar indica şlefuirea
penetrantă până la suprafaţa colorată a lemnului. în cazul speciilor cu pori mari,
umplerea porilor se face cu pulbere de piatră ponce aplicată prin frecarc cu tamponul
textil îmbibat cu alcool.
Aceste două operaţiuni sc pot inversa, adică întâi se umplu porii cu piatră ponce
prin frecarea suprafeţei cu tamponul îmbibat cu alcool, se îndepărtează excesul, apoi se
aplică grundul, după uscarea căruia se face o şlefuire uşoară.
Soluţia de şelac se aplică cu tamponul, până la realizarea gradului de încărcare
şi de luciu dorite (concentraţia soluţiei descreşte pe măsură ce suprafaţa se încarcă).
Periodic între straturi se aplică ulei de parafină (câteva picături fine) care în faza
aplicării stratului are rol de separator, împiedicând înmuierea stratului anterior prin
dizolvare şi înlesnind depunerea stratului în lucru. Deşi în momentul aplicării
accentuează luciul, excesul de ulei duce la dispariţia completă a acestuia în scurt timp,
pelicula primeşte un aspect ceţos, aureolat şi defectul este greu de repart. în etapele de
uscare a piesei uleiul migrează la suprafaţă, la finalul operaţiei dc lustruire urmând a fi
îndepărtat cu alcool.
Aplicarea materialului de finisare sc face cu mişcări şi în direcţii ce diferă de la
un strat la altul. Astfel la aplicarea primelor straturi se fac mişcări liniare, de la un capăt
la altul al suprafeţei, acoperind-o cu benzi de lac paralele cu fibrele lemnului (poz.l),
următoarele straturi se aplică cu mişcări circulare încrucişate sau opturi (poz. 2, 3) şi
spre sfârşitul lustruirii se execută iarăşi mişcări liniare, transversale şi apoi paralele pe
direcţia fibrelor (poz. 4, 5). în poziţiile 6 şi 7 sunt schiţate mişcările tamponului la
lustruirea colţurilor suprafeţei, pentru ca pelicula finală să aibă grosime cât mai
uniformă pe întreaga zonă de lucru. Lustruirea se închcic cu îndepărtarea urmelor de
ulei, deoarece accsta provoacă reflexe colorate ale suprafeţei şi pete ceţoase. Uleiul se
îndepărtează cu un tampon mai uscat decât precedentele şi acoperit cu 3-4 straturi
superficiale de material textil fin, astfel încât de îndată ce unul din straturi s-a murdărit,
se îndepărtează lucrându-se cu următorul. înainte de a se acoperi cu material textil,
tamponul se umectează cu alcool. Pentru această operaţie mişcările tamponului sunt
prezentate la poziţia 8.
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0 variantă a tehnologiei de finisare cu luciu mat este următoarea: după obţinerea
I». iului oglindă se pudrează suprafaţa cu praf fin de cărbune de lemn (mangal), se
•trupeşte cu picături rare de ulei de parafină şi cu o perie fină se freacă uşor suprafaţa în
tiiuţ'.ul fibrelor. Apoi suprafaţa se şterge cu o lavetă textilă umectată cu alcool. Aspcctul
mătăsos este dat de reţeaua ordonată de zgârieturi foarte fine produse de praful de
t.ii bune, care „rup” luciul.
Procesul de finisare trebuie să se realizeze într-un spaţiu iluminat natural, bine
•n isil, lipsit dc praf, cu temperaturi cuprinse între 20-25°C şi umiditatea relativă de
maximum 60 %. Obiectul care urmează a se finisa trebuie aclimatizat minim 48 ore în
. este condiţii, înaintea începerii lucrului. După terminarea finisării se recomandă o
uMiiă condiţionare de minim o săptămână pentru întărirea finală a peliculei.
Tampoanclc pentru lustruit se confecţionează dintr-un miez dc lână sau bumbac,
acoperit cu câteva straturi de material textil moale, care nu lasă scame (pânză dc in,
M-niual uzată). Materialele din care sc confecţionează trebuie să aibă proprietatea de a
k umula între fibre soluţia de lac şi a o elibera progresiv în timpul acţionării asupra
ipralcţei. Mărimea tampoanelor diferă în funcţie de forma şi mărimea suprafeţelor ce
• lustruiesc. Pentru a evita difuzia ascendentă a lacului, se recomandă impregnarea
t imponului, exceptând zona de centru, cu albuş de ou, coagulat ulterior prin încălzire.
Recondiţionarea suprafeţelor finisate cu şclac se realizează prin următoarea
■accesiune de operaţii: curăţare, şlefuire, ştergere cu alcool, remedierea defectelor
superficiale, lustruirea cu tamponul.
Revigorarea suprafeţelor se poate realiza prin curăţare, dizolvarea parţială a
natului de finisaj cu efecte benefice asupra luciului şi coeziunii peliculei şi refacerea
zonelor de finisaj distruse sau subţiate.
Bibliografie

Tamponul nu trebuie să conţină soluţie în exces, nu trebuie mişcat prea repede şi
se scoate de pe suprafaţă numai pe la o margine. Cât este în contact cu suprafaţa de
lustruit trebuie să fie în continuă mişcare. La sfârşitul parcursului apăsarea pe tampon va
11 ceva mai mare decât la început, pentru adaptarea acesteia la gradul de încărcare cu
material de finisare. Fiecare trecere a tamponului va acoperi parţial trecerea precedentă.
Când tamponul s-a uscat, ceea ce se recunoaşte după aderenţa acestuia la suprafaţă, se
mai adaugă câte puţin lac, sub stratul de material textil. Lustruirea se face cu atenţie pe
toate neregularităţile suprafeţei pentru asigurarea unei pelicule uniforme. Pentru aceasta
se va trece tamponul foarte uşor pe părţile în relief, dar de mai multe ori pentru a
favoriza depunerile. între straturi se poate interveni pentru remedierea eventualelor
defecte şi la nevoie se curăţă suprafaţa cu o perie moale.
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A BSTRACT
Transparent finishing restoration represents a distinguish section o f wood
restoration because it refers to finishing materials which are not made from wood but
protect and put some qualities o f it in value. At the same time finishing must be
compatible with wood structure.
1 have presented some base and auxiliary materials used for a long time and also
the technologies with its advantages and disadvantages who cnsurc and guarantee the
originality and maximum o f compatibility, all important principles o f restoration.

C A U Z E ALE A T A C U L U I B IO L O G IC , A LE E R O ZIU N II
V Â N T U L U I ŞI PLOII A SU PR A E L E M E N T E L O R DIN PIA T R Ă
LA M O N U M E N T E L E IST O R IC E
Dan FĂ R TĂ IŞ

Este bine cunoscut faptul că din momentul apariţiei lor monumentele sunt
expuse degradării DIN CAUZA acţiunii distructive a mai multor factori. La această oră
.•i sunt foarte cunoscuţi dar, din păcate, nu sunt contracaraţi în totalitate.
în judeţul Suceava, ca şi în alte zone ale ţării, se resimte din plin modificarea
<Uniatului, dar mai ales a regimului pluviometric. Excesul de umiditate şi mai ales
efectele lui se pot observa pe zidurile mănăstirilor din judeţ. Apa pătrunsă în ziduri
distruge în mod lent fundaţia iar apoi îşi continuă ascensiunea în ziduri, deteriorând
piatra şi mortarul. Ea mai pătrunde în ziduri, în bolţi din cauza acoperişurilor
deteriorate, aducând substanţe solubile a căror acţiune duce la adâncirea fisurilor. în
timpul iernii, din cauza îngheţului, faţadele din piatră sunt cele mai afectate deoarece
volumul apei îngheţate creşte, provocând sfărâmarea structurii minerale a pietrei.
I fectul distrugător al gerului asupra pietrei este amplificat prin eroziunea vântului şi
ploii.
O
altă formă dc degradare a unui monument este apariţia vegetaţiei pe ziduri
(macro şi microflora de asociaţie). Din păcate, acest factor este aproape complet
neglijat, consecinţa în timp fiind de creare a unor mari prejudicii. Depunerea unui strat
superficial de humus pe ruine favorizează dezvoltarea vegetaţiei care distruge mortarul
şi provoacă dislocarea pietrelor. Muşchiul acoperă suprafeţele pietrelor ca o blană, iar
rădăcinile arbuştilor sau ale copacilor, pătrunse în ziduri, provoacă desprinderea unor
blocuri masive din piatră. Toate aceste cauze se întâlnesc frecvent la majoritatea
monumentelor din judeţul Suceava, dar pentru lucrarea de faţă am ales ca exemple
monumentele Dragomirna, Putna, Suceviţa şi Cetatea de Scaun de la Suceava.
Ctitoria mitropolitului Atanasie Crimca, Mănăstirea Dragomirna a fost restaurată
între anii 1960-1966, după un proiect realizat dc arhitecta Ioana Grigorescu. Multe din
operaţiunile efectuate în acea perioadă au avut un efect benefic dar altele au dăunat în
timp monumentului menţionat. Prin schimbarea formei acoperişului, în vederea
dezvelirii azei rectangulare a turnului, dar şi din cauza unui volum mare de precipitaţii,
nivelul colonizării biologice a ajuns chiar sub acoperişul turnului.
Altă lucrare efectuată greşit în perioada menţionată a favorizat în timp
înmulţirea muşchilor şi lichenilor. Este vorba dc curăţarea şi refacerea rosturilor între
pietre. S-a folosit atunci un mortar din ciment alb, praf de piatră şi colorant. Rosturile nu
au fost umplute în totalitate, iar acolo unde au fost prea mari s-a apelat la dibluri din
lemn. în timp, lemnul a putrezit, fiind un mediu favorabil pentru dezvoltarea microflorei
şi. prin golurile rămase, apa pluvială pătrunde în exces.
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Tot din cauza modificării acoperişului, apa care pătrunde în piatră are un <i.*|
distructiv în timp prin fenomenul îngheţ-dezgheţ, iar în timp aceasta se aspreşte. U 'tw
lucru a favorizat apariţia depozitelor de murdărie, a depunerilor din polu.uft
atmosferică dar, mai ales, a colonizării microbiologice. Dacă în anii 2003-2001 «
vorbea doar dc un atac biologic la turn, în prezent acesta a cuprins întreaga biserică
Tot datorită umezelii excesive, dar mai ales prin creşterea nivelului p.in/ij
freatice, zidurile de apărare au şi mari probleme. Produşi din cupru au înnoit fi
frontoancle zidurilor iar în rosturi s-au dezvoltat muşchi, licheni şi arbuşti. Pc latura tit
nord-est, zone mari de zid s-au dislocat din cauza deteriorării mortarului.
Al doilea exemplu ales este Mănăstirea Putna. Ctitorie a marelui voievod Ştcltafl
cel Marc, mănăstirea a fost restaurată în întregime. Meritele restauratorilor nu pot fl
puse la îndoială dar, din păcate, timpul lucrează în mod lent şi aici. Pe zidurile
împrejmuiesc mănăstirea s-au fixat foarte bine oxizii de cupru, iar în rosturile diulff
pietre au apărut muşchi, licheni şi arbuşti. Din păcate, aceştia sc dezvoltă de la an la .m,
Dacă această microfloră, dar mai ales arbuştii, nu se vor înlătura în cel mai scurt timp ii
aici vor apărea dislocări de zid.
Din cauza modificării acoperişului la Turnul Tezaurului au apărut mari
probleme. Umiditatea a ajuns până sub acoperiş, iar pe ziduri s-au fixat foarte bine
oxizii de cupru. La baza turnului există un covor de muşchi şi licheni, iar în rosturi s-au
dezvoltat arbuştii. Din păcate, umezeala a început să se extindă către clădirea muzeului
mănăstirii (poze). Cel de-al treilea exemplu ales este Mănăstirea Suceviţa. Ctitorie a lui
Simion şi Ieremia Movilă, acest monument este recunoscut atât în ţară, cât şi in
străinătate prin minunatele picturi interioare dar şi exterioare.
Din păcate, umezeala şi aici îşi face tot mai simţită prezenţa, efectele ei fiind tot
mai vizibile. Modificarea regimului pluviometric a dus la ridicarea nivelului pânzei
freatice. Pe zidurile de apărare, în unele zone, umiditatea a ajuns până la acoperiş. Din
păcate, materialul folosit de austrieci la acoperirea zidurilor a creat mari probleme.
Eternita are un procent mare de oxizi de fier care, în timp, au fost antrenaţi de ploi şi
fixaţi pc frontoancle zidurilor mănăstirii. Acestea au o culoare închisă, iar în rosturi s-au
dezvoltat colonii de muşchi şi licheni şi foarte mulţi arbuşti. Pe latura de nord-vest,
vegetaţia a atins dimensiuni relativ mari, provocând dislocări de piatră. Din păcate, în
această perioadă, se lucrează la înlocuirea acoperişului zidurilor şi apa pluvială se
infiltrează şi prin acoperiş. Din cauza ridicărilor nivelului pânzei freatice, pc frontoanele
de la intrarea în mănăstire umiditatea a ajuns până la nivelul bolţii centrale.
Cca mat afectată zonă din zidurile de apărare este accca a Turnului Clopotniţei.
Oxizii de fier din compoziţia eternitei au înnegrit practic zidurile, iar umiditatea a
cuprins întreg turnul. La bază este format un covor de muşchi care păstrează un nivel
ridicat de umiditate. Mai sus au apărut şi lichenii care distrug legăturile fizico-mecanice
ale gresiei. Din cauza excesului de umiditate se observă foarte bine şi o zonă în care cei
carc au restaurat zidul au executat lucrări de proastă calitate.
In mod deliberat am lăsat la urmă Cetatea de Scaun de la Suceava. Aici sunt cele
mai mari probleme cauzate de excesul de umiditate. Ctitorie a Muşatinilor, cetatea a
avut de înfruntat de-a lungul veacurilor multe intemperii. Schimbarea regimului
pluviometric din ultimii ani şi-a pus amprenta şi pe zidurile acestui monument. Nivelul
pânzei freatice s-a ridicat foarte mult şi, din păcate, au apărut izvoare subterane care
provoacă tasarea şi alunecarea terenului. Chiar dacă nu plouă 30 de zile, zona din
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( ătnpul şanţurilor este moale iar vegetaţia este foarte viguroasă. Din cauza tasării
terenului, pc unele porţiuni, zidul a rămas suspendat. Pe ziduri şi, mai ales, în zonele
unde rosturile nu au fost umplute s-a dezvoltat microfloră şi o vegetaţie abundentă. Din
cauza sistării lucrărilor dc restaurare, dar şi din cauza precipitaţiilor, sărurile au ajuns
până la nivelul maxim al zidurilor. Tasărilc şi alunecările de teren pun în pericol
porţiuni nou restaurate dc zid. în interiorul bolţilor nou restaurate au apărut mari pete de
săruri, iar zidul este fisurat în întregime. Există pericolul prăbuşirii bolţilor şi a zidurilor.
Tot din cauza precipitaţiilor abundente, precum şi a izvoarelor subterane, căile
dc dren nu mai sunt cele trasate de constructor. Surplusul dc apă şi-a creat culoare noi,
astfel fiind distrusă zidăria. Din păcate, munca depusă până acum de restauratori este
minimalizată de deteriorările provocate dc excesul de umiditate.

ABSTRACT
In order to keep historical monuments in a good state o f preservation we need to
consider the main factors contributing to their deterioration. Thcse are: exccssive
humidity, the frost/defrost cycles, the vegetation on the surface o f the walls (“parasitic”
macro and microfloră) and pollution. The effects can bc devastating unless proper
action is taken in dealing with thcse causcs.
Fig. 1. Dragomirna Monastery. Moss and lichen crust on capitals
Fig. 2. Dragomirna Monastery. Hcadstonc crusted with lichen and moss
Fig. 3. Dragomirna Monastery. Buttress. Masonry deterioration. Poorquality backing.
Fig. 4. Dragomirna Monastery. Steeple ornament. Biological attack.
Fig. 5. Dragomirna Monastery. Buttress. Vegetation attack.
Fig. 6. Dragomirna Monastery. Buttress detail. Stone deterioration.
Fig. 7. Putna Monastery. Buttress. Biological attack in the second year o f vegetation.
Fig. 8. Putna Monastery. Trcasure tower. Basc detail. Biological attack.
Fig. 9. Suceviţa Monastery. Gabie. Chemical crust and vegetation attack: detail.
Fig. 10. Suceviţa Monastery. Gabie. Vegetation attack: detail.
Fig. 11. Suceviţa Monastery. Basc o f the steeple, detail. Biological attack.
Fig. 12. The Roval Fortress o f Suceava. Vegetation attack.
Fig. 13. The Royal Fortress o f Suceava. Ground settlement.
Fig. 14. The Royal Fortress o f Suceava. Cracks in the main gate.
Fig. 15. The Royal Fortress o f Suceava. Deteriorating masonry duc to underground
„streams”.
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Fig. 3. Mănăstirea Dragomirna. Contrafort.
Deteriorarea zidăriei. Zidărie de umplutură dc proastă calitate
Fig. I. Mănăstirea Dragomirna. Capiteluri cu depuneri dc muşchi şi licheni

Fig. 2. Mănăstirea Dragomirna. Piatră de mormânt cu depuneri dc muşchi şi licheni
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Fig. 4. Mănăstirea Dragomirna. Decor turlă. Atac biologic.
345

Dan Fărtăiş

lanasiirca Dragomima. C ontrafort. Atac vegetal.

Fig. 6. Mănăstirea Dragomirna. Detaliu contrafort. Deteriorarea pietrei.
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Fig. 7. Mănăstirea Putna. Contrafort. Atac biologic în al doilea an dc vegetaţie.

Fig. 8. Mănăstirea Putna. Turnul Tezaurului. Detaliu bază. Atac biologic

346
347

Dan Fartăiş

Fig. 10. Mănăstirea Suceviţa. Fronton. Detaliu atac vegetal.

Fig. 9. Mănăstirea Suceviţa. Fronton. Detaliu cu depuneri chimice şi atac vegetal

Fig. 11. Mănăstirea Suceviţa. Detaliu bază clopotniţă. Atac biologic.
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Fig. 14. Cetatea de Scaun a Sucevei. Fracturi poartă intrare.
Hg. 12. Cetatea dc Scaun a Sucevei. Atac vegetal

Hg. 13. Cetatea de Scaun a Sucevei. Tasarc teren.
350

Fi«. 15. Cetatea de Scaun a Sucevei. Degradare zidărie datorată izvoarelor subterane.
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NOTE ŞI C O M E N T A R II

D E SC O PE R IR IL E A R H E O L O G IC E
DIN FAZA C U C U TE N I B DE LA R Ă D Ă U Ţ I 1
M ircea B O ŞC O IA N U
în săpăturile făcute pentru fundaţiile blocurilor clădite pe terenul fostei herghelii
din Rădăuţi, au fost scoase la iveală resturi neolitice din faza Cucuteni B~.
Astfel, s-a descoperit un vas bine conservat de formă bitronconică, lucrat dintr-o
pastă fină. Iară pictură (lig. 1). Are înălţimea de 9 cm, diametrul fundului de 4 cm;
mijlocul puternic bombat, măsoară în diametru 12 cm, iar gura, cu buza uşor răsfrântă în
afară, arc diametrul dc 8 cm (lig. I)3.
în apropierea vasului au fost găsite fragmente ceramice de acelaşi lip, de
dimensiuni mai mici, precum şi un interesant material osteologic.
NOTE
1. Această notă a fost redactată în anul 1967. Autorul ci. nu mai este printre noi. Manuscrisul
se află la bibliotcca Complexului Muzeal Bucovina, fiind inedit. Esle însoţit de un referai
întocmit de regretatul cercetător Anton Niţu. de la Institutul de Arheologie al Academiei
Române din laşi:
„Referat
Nota tov. Mircea Boşcoianu tratează putinele materiale arheologice descoperite intr-o
aşezare de tip Cucuteni B de la Rădăuţi, într-o zonă mai puţin cercetată şi cunoscută pentru
răspândirea acestei culturi atât de caracteristice pentru întreg teritoriul Moldovei.
De aceea această notă trebuie publicată, pentru a putea intra in circulaţia ştiinţifică.
25 dec. 1967
Anton Niţu"
2. Din aşezarea culturii Cucuteni B din zona Herghelie / Manej din municipiul Rădăuţi,
provin materiale arheologice descoperite de-a lungul timpului, cu ocazia unor lucrări
edilitare (M. Andronic, P. V. Batariuc, FI. Hău, M. Gogu, B. Niculică, I. Mareş, Noi
cercetări arheologice de teren în judeţul Suceava, în Suceava, XXIX-XXX, 2002-2003
(2004), p. 131-132). în acest sit nu au fost făcute săpături arheologice (nota mea, Ion
Mareş).
3. Piesa se păstrează la Muzeul Etnografic din Rădăuţi (nota mea, Ion Mareş).
ABSTRACT
During excavations for a new building on the grounds o f the former stables in
Rădăuţi, archaeological findings belonging to the Cucuteni B phase were unearthed.
among which a well-preserved biconical vcsscl made o f soft clay, unpainted (fig. 1). Il
measures 9 cm high, 4 cm in diameter al the base, 12 cm across the middle and 8 cm
across the rim.
Nearby, the diggers also found smaller ceramic fragments of the same typc,
along with some interesting ostcological materials.
Fig. 1 Neolithic vcssel (Cucuteni B) discovered in Rădăuţi.
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X O TH IIC bK H H 39MOK - BH3H<1HII<1 IIaIVl’flTKîl
c e p e A iib O B iM H O i M 0 J m 0 B C b K 0 i a p x i r e K T y p n

O j ie K c a ii/tp M a c a ii

Ilpoc|)ccop I. l l ic r o p y cb o ix n p a u a x , n a n iic a iu ix m c b aBCTpiîicbKHH n ep io /t.
Macro 3iaztyBaB X o th h y 3B'H3Ky 3 noJimiMiiHMH iio;hhm h mh ToproBe/ibHHMH
3B’a3KaMH M o jw o b h 3 iuuiHMH KpaiHaMH. A;ie H afioijibm e yB arn bîii npH/ujniB
XoTHHCbKOMy 3aMKy b KHH3i 3 icTopii E e c c a p a S ii1. B m chhh n e pa3 Bi^Bi/tyBaB m o
apxi rcKTypiiy naivi’HTKy i, cy /u n in 3 y c b o ro . ;io 6 p e 3H3B i jiioGhb h.

/Xjih aBTopa mix p>utKiB 6y.no Be/ibMH uixaBO iipoMHTarn b MepiUBeubKiK
„Allgcmeine Zeitung” 3 a nonaTOK Bcpccmi 1 9 3 7 p„ mo nicjia IiiTepuauioHajibHoro
Kourpecy ainpono;ioriB Ta apxeojToriB y ByKapenrri Miiiicrp npani ypîi/ty PyMynii i
p e K T o p LIepniBeubKoro y n i B e p c H T e r y I. H i c T o p sanpocHB nona# 1 0 0 ynacHHKiB
Kourpecy 3 2 4 - x Kpain y HepniBui, jxc BinoyjiHCM Bi;uîi;unin yniBcpcHTcry ii
pc3Jmenuii. Hiena ooi,ny I. IlicTop noBii ycix rocrefi y X othh. mo6 noKa3aTH Vm
cepe^HbOBiHHHH 3aM0K. C c p e ; i h h x oyjin nani ; i - p E(|)er, a a a m o B a n a ;u)iibi<a
npe3HAeHTa TypeMMHHH KcMajin AraTiopKa, enc-M inicrp ocBirH OpaimiT JlvV M aprin
ra Gararo iiiunix BiflOMHX oci6. ripo(|)ccop I. 1 licio p npejţcraBHB XoTHHCbKHH 33M0K
i'octmm mk Brutarii y apxiTCKTOHiMno-ooopoHiiy cnopy/ty 3 qaciB MOJiflOBCbKoro
rocno^apa U lxe^ana BcjniKoro2.
CnpaB/u. uen 3 a M 0 K n a ji O K H T b no b c j i h m h h x cnopy/t Tiei repoiHHoY ;to6n.
I lc3Ba>i<aiOMH na Bi/ţcyniicTb ripjiMHX i t o m h h x ;i>Kcpc;ibiiHX BUtoMOcren ripo Mac Horo
oy^iBHHUTBa, neMae cyMHiBiB y roMy, mo Gijibiua M acrm ia noinini icnyioMHX
(|)opni(|)iKaniH, najiau, Kaiunuui h apTHJiepificbKi Ka3apMH 6y;ui ciiopyjpKeni. cKopim e
3 a Bce, b apyrin nojiOBHHi 6 0 - 7 0 - x poKax XV c t . Y BCHKOMy BHiia/tKy b 1 4 7 6 p. 3aM0K
o y B y>Ke nacTijibKH MiimHM i noTy>KHHM, mo 11Ixe(])an Be;niKHH BÎAtipaBHB ca\ie b
X o t h h c b o i o ciM’io 3 orcumy na ocMancbKe HamecTfl, a T y p e u b K C BincbKO, mkc 3 r o a o M
ni;ic rynH Jio ;ro 3aMKy, TaK i hc 3 M o m o Horo 3Ho6ym'.
B y K p a V n i BHBMCHHM XOTHHCbKOI'O 3 aM K y MK KOMnJieKCy ÎCTOpHKOa p x i T e i c r y p H H x c n o p y q p o 3 i i o M a i i o c a m e b 5 0 - x p o i < a x XX c t . ' 1 Y > k c t o / . u ( j i a x i i m i
3 B cp iiy jin

y iîa ry

na

x a K y Ba>KJiHBy o c o G j i H B i c r b , mk p o 3 T a u j y B a i n i M

n o ro

y ro c h ii,

H H 3 bK 0 M y M i c u i , OTOMeiIOMy 3 TpbOX CTOpiH 3H3MHO BHHHIMH I O p 6 a \ l H . IJ,e CBUtMHTb

I ig. 1. - Vas neolitic (Cucuteni 13), descoperit la Rădăuţi

n p o r e , m o n e p B i c H H H 3 a \ i 0 K 6 y B n o G y f l O B a n H î i s a ^ O B r o ; i o ii o m b h B o r n e r i a j i b u o i ' 3 6p oV
i, MO/KJIHBO, H aB iT b K3M C H CKHitaJI b H HX MaUIHH. I c n y i O T b /ICMKi IliitCTaBH BBa>i<aTH, m o

' Nistor l. Istoria Basarabiei. - Bucureşti: Humanitas, 1991. - P. 28-31, 52-57, passim.
Allgcmeine Zeitung. - 1937. -1 1 . September.
’ Nistor 1. Op. cit. - P. 62.
1 /Iui».: H apncn icropiV apxircKTypn VKpaîucbKoî PCP. (flo>KOnriieBnn riepio/i). - K.:
JJcp/KBH/iaB JiiTcparypH 3 6y;uBmmTBU i apxircKTypn YPCP, 1957. - C. 72.
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wypy\

Kpi.\i

to io ,

m i b h c o t o i o 7 m î6 cp iicm y

nijo, Mac a p x e o j io r i H iin x

po3KonoK

3araju.tmn piBeub riojniiip’M6>b iiijuiMiiiii npH6jiH3iio na 10 m. HoMaTKOBO 3MypoBaui
cnopyitH nepcTBopujjucH 11a rjiu6oKi nijmaJin i Bo/tnoMac ctiuiu cjtyryBarn MimuiMti
(|)yn;taMeu ra.Mu r jia na3CMiinx HBonoBepxoBHX cnopyn: nanauy, mkhu tiouaTKOBO
cKJiajtaBoi 3 /uiox KopnyciB, apTHJiepincbKHX KajapM, Kaiuinui ra iiminx oy/iincjib, mkî
ne iGcpetJincH. BijtnoBijuio, na 10-11 m CTaB rJinGuuiM K0Ji0;i«3b, iipoGumn y
CKejibiiifi ocnoBi b nompi riiBueimoro ;tBopy 3aMi<y, MaGyrb, mc rtepejt iiouaTKOM
11c pcGy;to b h y kp i11j 1c h 1..

y c e p c / t t m i m r n u t e jii Gvjio bum bjicho peuiTKH c r i n 6y,miiiKiB, y roNty mhcjh uepKBH,
MypoBaHiix 3i C B in io r o BaniiHKy Ta po>KCBoV ii;iin<|)H. H p o T e n e ţi n e p u n m 33Mok 3aii\iaB

caMHX yK piruicH b ^e K o p a rn B iîn M u ejieM eiiraM n. SoicpcMa, M ypn i G aurru iO Biii Gyjin

30Bci\t iieBCJiHKy iu io iu y b iiiBuiw nin u a c T u n i, t o 6 t o Jin iu e Gjim31.ko rp cT iiim n jio m i b

npiiK p a m e ni

M O K a x H n n i u i n i x yKpiiuieiii».

nipaMijn, yiîiiiM aH nx xpecraM H . K iu m p a rn p o Tra m o iu m i

rip H n ycK a e Tb ca TaKO>ic, m o 3a\ioK Gyiî 3naim o 3 M im ie m m y /tpyriii iio jio im n i
X IV

c r ., k o j i h b H e tiTp a jib H O -C x iflu iH G B p o n i tio^ana îio m iip iO B a n ica B o rn c 11aj 11.ua

36poM. T o iti X o T tm muioicais yvicc

jxo

A p x iT C K T o p n

3 a x H C T y a i / t r a p M a r i i o r o b o i h i o c r a n a m c GÎJibin a K r y a j i b i i o i o . IV 6 y ; i o B t i p i u i c n o 3a

;rei<opo.M

a nipaM utH o c o Gj ih b o

M o jm o B C b K o ro KiuniBCTBa. Y X V c t . npoojiCMa

îip a rn y jiH
y

i io .m ' h k h i i it u

b i i i .-ih ju

BUKJia/teimx

3 a x i;u u m , uara/tyc

H em o /taB iio , M ncTeuTB 03naB eub 3

e jie M e H T ÎB .

K O H c])epennii' b X o n i n i , 3 a» B H B , m o

mhhom ,

\iojmoBCi>Ki a p x ire K To p H , BU H opiicraBiim iu ia n yn a jii.n y c n c re M y o G o p o m in x c n o p y a ,

3o6pa>K em iH

b XoTHHi

T C T parpaM aT on

c y c i;m ix

naropGiB.

K p iw

to io ,

BHKopucTamiMM

i i o t i c p e / t m . o î c x c m m y K p i t u i e m . MO>Kna i i o h c i u i t h / t y r o i i o j u o i i i c n . 3 a . x i ; m o r o M yp y.

B a u rrn

M a io T i.

pi3iiy

m iip tm y

i (j)opM y. H a ii6 i;ii.m a -

hk

o c ra im in o n jiO T 3axncam<iB 3aMKy. C xi/m a oattna t o k KB auparna, ajie Mae po3Mipn
jiiu n e 3x3

m.

K B ajtp arn

KpnM CbKux
B i;u io cn n a x .

C aV /t O a î ' 3 , B it c T y n a i o M t i

M ockbh

n a M ypax
3

fip e î'B ,

X o T n iicb K o ro
hkhm u

na

3a.MKy -

111 rc<|)an

H i p a M i ; t n , n a „uyMKy m . o r o

ne

B e jiiu a in
nayK O Bua,

Bonn H O T H p u c T y i i i i m a c T i . C . <t>ai3 BBa>i<ac 3 a m o > k ; i h b c TpaKTVBaTH Vx >ik
3

iic b u u m

npHXOBanuM

cm u cjio m .

micnii,

3 p c m ro io ,

c n M B O J ii 3 y e

XpUCTU5111CTBO.

n iim iM H a Gaurra -

n p jiM O K yrna y m ia iii ( 11, 5x 13 m ), o yjia p03pax0Bana na caM O CTitm y o o o p o n y

T aM in

n e p e G y B a B , m o b j im b , y ,u py > K nix

nKa c k jian a c » p a m uie , y nonepezm i c t o j u t t h , y c n im tio B H p iu m jm npoGjicM y nn3i.K0r0
b u u io c h o

M orupii ropH30HTajibiti pajui,

b

M o r j i u c n M B o ; u 3 y B a n i r o j i r o ( | > y , x o n a 1*1 3 o 6 p a > K a j i n , >n< r i p a B n j i o , T p i i c T y n i u M a c T O i o , a

p03TaiuyBaHHH

3aMKy

i c ryn iiiM a cxH x

k h jiu m .

C T H J ii3 0 B a n e

110x55 m . TaKH M

KBa^paTiB

B H C J t O B jn o B a n i ic a p i 3 i i i jjyM K ti n p o c m h c j i o b c 3 t t a H e u n « i m x o p i i a M c n r a j i b i i n x

i G aurr, a raKO>K p o 3m n pcn m t B n y rp iu jiib o ro n o ;t B Î p '> i y n iim e m io M y Hatip«Mi<y 6ijib.ni

ro/ti npH6jm 3HO

n e rjto io

y jtisa (n a M y p a x ) i 'to Tn p ii (n a G a n rra x ). 3aB;w KH ttbOMy iic K o p y M yp,

p a xyn o K o y j t i B H i m t B a t o b c t h x ( b ccpejtiibo.My ;to 5 m ) i ;ty>KC b h c o k h x (3 0 -3 2 m ) M ypiB
tia/K y;tB Îiii. H o r o p03\iipH cTaHOBHJLH

c yB o p n ii Biirjm jt 3u m k o b h x Gy^iBCJib i

y 3axi;ti(iii c r in i e /un K p y rn n x Sa tu rn - KoMeti/tanTCi.Ka (jtia.McrpoM 6,3

B e3cyM niB H O ,
C tocobho

„ B a B i j i o m t ^ . t o Gt o
M ynpoeTi

n i p a .M i j t n , v i i i n u a n i

x p e c r a M H , c n m b o j i i3 Y B ajin

K B a x tp a riB , t o , M a G y T b , .v ia io ri. p a u i i o

ra

ri

;to

B ora.

(j ia x i B t ti , >u<i T p a i a y i o r b

Vx h k

ii ijim x

ri >k c a M i n i p a M i ; m , i u i c 3 o G p a > K c n i b r u i a n i . mk c h m b o j i h 3 o ;m o V

a p x ire K T y p n o ro

M H C T eu T B a8.

3B HM anno,

bohh

ne

M ânu

> i< o ;m o ro

m ) T a I IiB ^e iiu o -3 a x i;tu a (itiaM erpoM 8,4 m )6. H a /ichkhx n o jio rn a x i rpainopax X V I I c t.

B i j i n o i n e i n i M ; t o K p iiM C b K n x x a n i B , >ik i jlo n a p o ; u i o r o M t i c r e u r B a c y c i j u n . o r o H o ja iJ iJi» ,

niTKO BH/U10, m o BXOflOM y 33MOK CJlVTyBaB BHCOKUH \ t i c T H3 MOTlipi.OX OnOpaX, HKHH

n p o m o n a c r o . a j i e G e 3 n i / t c T a r m o n n c a j i n p a ju i n c i.K 'i a B T o p n 9.

3’ e/myBaii

3 6pa\toio b
1lin/ten 11o'f c-riiin

iiju ito

F lo cc p e u n u i
n e p H M e rp y

11a

riiB/teH iio-cxi/m in K p y rjiin o a u m , m o
CTOHJia

npHM OKyrna

G a u ira 7.

11c

M a im e

3aBepm erm i M ypiB npoxo/uiB 3 a K p n T n f i 6 o h o b h h xi/t

3

3Gcpem acH.
no

BCbOMy

o in iim u iM ii b

o/uih n p yc, 3po6jieuHM H i na30Biii. i b cepe/um y /tBopy.
0 /u io u a c H O
>KiiTJtoBi

n

3 u o o y j t O B O i o 1 10 BHX no ry > K iiH X M y p i B

ro c iio ,a a p c i> K 'i

G y/U B jii,

6 y ;tiB n n n T B a ja o c u T b o p n riu a J tb H O
îiiiib K o ro

p o 3 T a u iy B a u n a

a

iio tîm

i

33MKOBa

B araro

j a e K o p a T H B i iH x

e j i c .M e n r i B ,

xapaK Tepnnx

; j,j i >i roT H H tioV a p x i T e i c r y p n .

G y j i o 3 a c T o c o B a n o j u i h i i p n K p a m a H H M G y jti B c jn . B c e p e / y i n i 3aM K y. 3 o i c p c M a , 3 0 B n i m n i
criiiH

n a n a u y n n p K C J i a G a n p n K p a m e n i CTpoK aTHM B i3 e p y n K O M y B n r ; u i ; r i î n a x i B i i n u i .

y T B o p e n o V im j i m x o m M e p r y B a n n a G i j i o r o K a.M cm o i MepBOiioV u e r j i n o j t n a K O B o r o p o 3 M i p y .
i 6 a i i r r c iio p y /p K Y B ajiu cH

i j t B c p i o 3 ; t o 6 j t e n i G ijiO K aM ’j n n i M H

piu .G jien H M H

ro T u n H H M H u a jin m iH K a .M H

m .o ro

ojtB ip K aM u . y

ii npar.M aTH M H o o y j i a B H p i m e n a n p o 6 j i e \ i a

m urro

raK HH c j i c m c h t Mae np>i.\ii a n a j i o r i V y r o T u m t i n a p x i r e K r y p i J I b B O B a 10.

M ypiB

y

B iK n a

x o /ti

B iiy T p im iib O ro JtB opy B i/tn o c n o

K aiu m u a.

i 6am r.

H a nbOM y

M iiM iu in n i i r r e p e c i i p e j i c r a B i i a e a p x i r e i c r y p a 3aMKOBOi' K a i u i n u i , cnopy;r> K 'cnoV .

/ t B o p i C y j i n 3 M y p o B a n i 3 p B a n o ro K a M c m o M a n G y r u i n i j t B a j u i . apK O B i c K J i e n i m u i m k h x

n a ,'ty.MKy jteîtK H X (J ia x iB itiu , y

j i o i a u m n a u o T y > K i m x M y p O B a n n x C T O B n a x - o n o p a x . n p o .M i/K K n mi>k h h m h n p o c T o p n M H

b c jih k h h

c n o p y / ţ a M H i iaMKOBHMH M y p a M H o y j i n 3 a c n n a n i i i p u B e 3 e n u M 3 3 0 B iii r p y n T O M , Tai< m o

n o p ra ji

b

1475-1480

p o M a n o -ro T H M H H X

p p . O c o G j i h b o b c j i h k c Bpa>KciniM cn p aB JiH C
(Jio p M a x ,

G a ra T O

o 3 jio 6 jie n n ii

n'

p i3 i.G jien n > iM .

B ijiK o c n 3 p o 6 j i e n i y B t î n n u t i p>uiiB n c p c n e x T U B i io 3 a r j i n G j i e n H x a p o x , «Ki b l u i o m m i i
c rin n

5 Icropbi yKpaVncbKoro MHCTeuTBa: b 6 t. - K.: Foji. pe/taicniii YPE, 1967. - T. 2: Mhctcutbo
XIV - nepuioV uojiobhhh XVII croJiiriM. - C. 31; riaM>rrnnKn rpaiWcrpoHTCJibCTBa u
apxHTeicrypbi yKpamicKoîi CCP. (HjuiiocTpnpoBaiiiibiH cnpaBOMiuiK Karajior): B 4 t. - K.:
By/UBCJibHHK, 19S6. - T. 4. - C. 368.
" yKpamia 11 Mo/ijuibiih: CnpaBOMimK-nyreBOAUTCJib / Abtop reiccra 11 cocTaBurejib ajn.ooMa
T .H . JIorBHH. - M.: HcKyccTBO; Jlennunr: 3/tnuHOH. 1982. - C. 419.
Zygulski Z. Slawne bitwy vv sztuce. - Warszawa: Pagina, 1996. - S. 139-141.

ii

ni/tBiKOHHHX z t p y r o r o n o B c p x y n a j i a u y G y j m B J ia m T O B a n i m n p o K i j u i b i i -

n e p e x o z u r i t . b c K J ia jtn e o G p a M J i e n m i

n p H K p a m c iiH X B H H 3y c n ip a j ie n o A iG n u M

3 B ocbM H u n j i i i m p n u i u i x

r a r (B a jn iK iB ).

o p n a M e n r o M . O o p M a a p ic n , h k i b î k o h , M ae

s 3y6oBHii T. XoTHHCbKHH 3aMOK // ApxiTCKTypiinn imchhk. - JlbiiiB, 2003. - j\b 4 (20). - C. 69.
’ IcTopia yKpaVncbKoro mhctcutb3. - T. 2. - C. 32: yi<panna n MoJUiaiuui: Cnpai50iiiiHKnyreBO^HTC/ib. - C. 419.
10JlorBim r.H. Ho yKpa'mi. - C. 290.
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X o T I I I I C b K H Î i 3a M O K - B H 3H a M l i a I i a M ’ l I T K a C C p C A I l b O B i M I I O l . .

O.'ieKcamip Macaii
crpijibM acricTb. 3arajiOM. b ejieMeHTax p i 3b6 jieHH» 33mkoboi Kaiunmi ra
n aria n y niipKejiaoa npoHBHBCM BnjiHB pothkh b MOJMOBCbKiii iirrepriperaniV 1

jic/ u> riOM iray

3a3HaliHTH,

C jii/i m e

}6epirca.

m o p a ;i u ii in n x

6 y/UBe;ib ra

a p x iT e K T y p iin x ejie M e irriB

ne

3 o K p e .v ia , riop>i;i 3 n a n a u o M nnpKC.Taoa, mkhh i i p i u i M i a c ;to 3 a x i ; j , n o r o Mypy,

ctomb m e o ,u rn i n a j i a u , «k h h n p H J i a r s B ; i o c x i / m o r o M y p y i. moîkjihbo, i i p m i i a u a B c s i ajim
KHH3a. H a

piBui

HOBepxy -

BHyxpiumboro 6 oKy

nanauiB

npH T B opy K an jin u i.

B e;ibM H .ancK yciH H H M

npHKpauiana

H e B e jiH K H H ; m i p

t

apKa^a-ranepea, iii/t mkoi
3 6 e p e n i H C H j i n i n e H e 3 H a i m i c j i i ^ n b HH/KHin n a c T m i i niBuinuoro M y p y i n i B i u M i i o i
o a u i r n . M a 6 y i ' b , um r a j i e p e a 3 ’e z i n y B a j r a riajiaun i3 3 r a : i a n o i o 6auiroio, B x i / t ;.to mkoi
p o 3 rauiO B yB aB C K
n a;i
apKa/ioio.
lU e
^ eK ijib x a
jiBonoBepxoBHX
6y;mmciB
po 3TamoByBajiHCM 11 i/i 3axi;uniM M y p o x i , ane ii bohh ne 36 epcr;iHca.
3 an n m aeT b C H

M ypoBana

în r ia n h m

npo re ,

k o jih

>i< X oT H ncbK H H

3aMOK oex aT O H u o n a o y B B iîn n m y , m k h h B in M ae b n a n ii ;u ii . C e p e j i p aflH iicb K n x ra
yK pa'fncbK H x ic r o p in c in a p x ire K T y p H , Mi<i n n e a jiH n p o m o naM MTKy, m îu h o BKopinnjuiCM
Bin

3 a3 » a B

3H3MHHX p y H iiy B a n b

y
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p .,

k o jih

n o ro

n a M aran o e »

3 a x o n n r H a 6 o H a B irb 3 3 x o iih jio , a n o m i 3 p y fin y B a ;io n o jib C b K e BiîicbKO. B>Ke o a r a r o
necM THJiiTb p i3 iii aB T o p n

nnm yT b, m o to ;u

o v jio 3 n n m e n o

b c io n i i y i e n n y nijiM iiKy

3aM Ky. a t3 k o > k 3H aiin y M a c n in y c x i j m o r o M y p y mi>i< H iB iih n io io G ain r o io i K a ru in n e io ,
BKjHOHaiOHH n a j i a n n m e x iju iiH M M ypoM . C T B ep /w y eT b C M raKO>K, m o 3 p y n n o B a n i M y p n i
6an iT H 6 y ;io B in6y;ioB aH O b 1 5 4 0 - 1 5 4 4 .
n i B ^ e n iin n

M yp

i

noB y

H aa6paM ny

1 5 4 1 -1 5 4 6 a 6 o

6 a n iT y

1 5 4 4 - 1 5 4 8 p p . F lp n nbO M y

3 6 y ;iy B a jm

3a»OBO

na

25

m

;ta ;n ,

po3innpH B U JH TaKHM m hhom 33MOK y n iB u e n n o M y H 3 n p aM K y 12. O t/K C , mk IIH in e /ţ .H r o 6 e p M a n , „ T e , m o n e p e /t h s m h T e n e p , - p e3 y iib T 3 T n p o iic /ie iin x b 1 5 4 0 - 1 5 4 4 p o K ax
BejinKHX p o G i'r 3 Bixm oB jienuM i p o 3 iiin p e n iiM uH T3.ae.ni’
ji H i ii e 3 6 n p a jiH C 5 i

npn 6 yB

.

i M0 Jm 0 BCbi<i, i n o jib C b K i /j,>Kepc:i3 o / m o 3 i i 3 M i i o c B u m a r b , m o i i o ji m k h

Ilp o T e

1 1i n p n n a r n

KiiM3i> l l e r p o

M y p n , a jie

Papein

i

yK/iaB

n e 3 p o 6 n jin

ubo ro

nepcMiip’M 3

» ie p c 3

re, m o

HOJibCbKHM

b X o th h

rerbMaiiOM

T a p H O B C b K H M 11. K p i M T o r o , TBep/i>KCHiiM n p o B u x o y /tO B y i h 6 h t o 3 p v h h o b 3 h h x y
p.

y K p in jie n b

XoTHHa

na

K e e e e j i M 1' .

cynepennTb

iţy>KC

PoM enna

X o ore

Ha

i K o n o r p a ( | ) i iniH M

n p o ^ e c iiiiio
(R om eyn

n n x h îtk o

b h /u io ,

i

p e a n ic T H H H O

M S T ep iajiaw ,
BHK onannx

Hooghe), A n ;w < e M
m o niB^enunii M y p i

de

30K peM a,
rp aw o p ax

C rex a

i

A
( .

1538

3 o 6 p a> K eiiiiio
i

n o jio rn a x

O e p ;m n a n ;ia

Ban

p o 3 T a u iy B a ii H 5 i 6 a n i T y3,uoB>K

i i b o r o 6 y j i n 3 0 B c iM i m i n i M H , ni>K T e n e p . 3 a B u r n a n o M i r i p o n o p u i a M i i iim nacruna 3a M K y

HecBir H.B., Crenypa O .J1 . Jliroim c y K a M e n i: IcTopHKO-apxiTCKrypimii napnc. - K . :
EyaiBejibHMK, 1972 . - C. 46 ;. - Jl.: H c k \ 'c c t b o , 1983. - C . 142.
12
riaMHTHHKH rpaAOCTpOHTejibCTBa. - T . 4 . - C. 368 : yKpaima h MojwaBHM. - C. 419 ; 3 y 6 oBn>i
T . XOTHHCbKHH 33MOK. - C. 70 .
“' r o 6 epMan /XH. Tio CeBcpnofî ByKOBMuc. - C. 141.
11 Mo/uiaBCKO-noJibCKaa jictohhci, 1352-1564 rr. // CjiaBMiio-MowiaBCKiic ;ieronncM X V - X V 1
bb. - M.: I layKa, 1976. - C. 113; Kronika Marcina Bielskicgo / W yd. K.J. Turowskiego. Sanok: K. Pollak, 1856 . - T . 2 . - S. 1078; Ureche G. Letopiseţul Ţării Moldovei (...) de la
Dragoş-vodă pînă la Aron-vodă // Ureche G., Costin M ., Neculce !. Letopiseţul Ţării
Moldovei...: Cronici / îngr. textelor, glosar şi indici de T . Celac. - Chişinău.: 1lyperion. 1990 .
- P. 76 .
15 Zygulski Z. Slawne bitwy w sztuce. - S. 139- 141.
11
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3aKJiaxtennM y /ip yriii nojiOBiuii XV c t.
b 1liB,uenno-cxi;nii o a n iTi i ;.to nei niB

napaM erpaM ,

3a3naMajiocM, po3Tam oByBanacH

Bpa.via.
m îc t,

mk
mo

6a3VBaBCM na n o TH p b o x o n o p ax. Bjm>Kiie ;io o a in rn Bin ni/tHiMaBCM. 3 ajinniaioini o.unn
n p o jiix

6e3

nojiOTHa.

nOTHpHKyTHHH

^o

KU3CMa'I',

peni,

peuiTKaMH

MKHH 36epil'CM

3 HIIM K33eM3TOM.
Ba>KJlHBi BHCHOBKH
opnaM eiiT 3 L tii

Mypy,

liaiipOHiyiOTbCM

M ypiB, t o 6 t o

3raa a no i

Ca.MC T3M ,

po3Konano ;ii;iMin<y o ciio b ii 3 pyH iio B an o ro
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16 Neculce I. Letopiseţul Ţârii Moldovei de la Dabija-vodă pina la a două domnie a lui
Constantin Mavrocordat (1661-1743) // Ureche G., Costin M., Neculce I. Letopiseţul |arii
Moldovei...: Cronici / îngr. textelor, glosar şi indici de T. Celac. - Chişinău: I lyperion. 1990.
- P. 295.
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1691-1692 pp. 3 6 y ; i y B a j m riory>KHHH ( j i o p r b O n o n a x C b h t o Y Tpiihti, p o 3 T a u i O B a m i x
6i;ui B n a ; u H H î i y /ţuicTep p. 36pyii, to 6 to n a /jeicijTbKa Ki;ioMerpiB b u l u c b u i X o T i m a 1 .
3aMOK npocroMB y HcnpimanioMy /um ooopoim crani n o 1711 n.. kojiii

po3noiiariac>i fioro Bi^Sy^OBa jma norpco y>i<e rypcm.Koio rapni'iony s. Byjio
3aMypoBaHo npo.noMH, Binoy^OBano HiB,ueiiHO-3axi,miy oaniTy, cnopyu>Keno hobihî
iiiB^emniH \iyp i Ha;i6pa\iny oaurry. Ha re, mo ue pooiuiooi b>kc ni/i TypeubKoio
BJianoio, BKa3ye TaKa BaxaiHBa o6cxaBHna. TypKH ne BumoBjnoBajin na
ii0B036y;K)Bannx Gaurrax i Mypi crapoBHhhhiî opiiaMeur 3 ncnin, hkhh mIcthb y cooi
xpHCTHHiicbKy CHMBoniKy. HaroMicrb na Kjiajmi 3aMypoBanoro ripojioMy 6i;i»
HiBniHHoV oamru biiKjiajin 3 ucnm bcjiukiih KaB MpniiK, sikiih MaB citMBOJii3yBani
ctojihuio imncpiV CraM6yji. OjuioMacno 3 uhm TypKH 36y/tyBajiH BCJiiiKy IloBy
(|)opremo 3 bhcokhmh îuuiaMn i GacrionaMH. 3a.\n<y b>kc ne na^aBajiH 3iiaiieim>i
caMOCTiHHoro ooopomioro oG’gktv, i bîh craB ohhhm 3 c:ieMenriB oi.tibiii n0Ty>KH0i
CHCTeMH o6opoHH, npHKpHBaiOMH 3i cxo,uy 3naHHy MaCTHiiy BiiyTpiiiiHboro npocTopy
I loboi c|)opreui i c;iyryio>m îia^cuii apcenanoM, ;te 36epirajinca 3anacn nopoxy, 6om6 i
r.n. Uhm, 30Kpe\ia, i nonciiioeTbCH BjiamTyBaiiHM y hhmcihh MacTinii Mau6paMnoi'
oaiirrn oKpeMoro BHXoay, >iepc3 hkhh MO>i<na 6yrio iiibiuiko bhhochth oociipimacn.
3 B H H a H n o , r y p e u b K i n o 6 y ; i O B H i p o 3 u i n p e i n i > i 3aM K y b n iB jae H H O M y n a n p a \ i K y
n p n 6 j i H 3 H 0 n a 2 5 m ; i c m o 3 m u i h j i h f i o r o n e p B i c m i H B u n i a z t , o / i n a i c r o j i O B i i n f i M acin»
M y p i B i o a m T , ria x ia iu K an jiH itH , a p T i m c p i n c b K i K a 3 a p . \in i K p H i i n u a 3 6 e p e r j i n r o ; i O B n i
p i i c i i h u iK a B i f l e r a j i i m o jt;io b c i» i< o i a p x iT C K T y p H / t p y r o i h o j i o b h h i i X V c r . P j r r y B a j i b i i i
T a p e c T a B p a n i f i i i i p o 6 o r n , «ici o c T a n n i M H p o K a M H B e ^ y ri>c« b c c MCBaiiiuinMii T CM naM H ,
:i0 3B 0JIH T b 3 MaCOM Bi^HOBHTH CepeflH bO BH lH HH ailT yp a>K n i d u ilIIIO l n a M ’HTKH n a u j o V
c r i i j i b i i o i ic r o p iV .

1 FlaMflTHHKH r pa/iocipOHTCJibCTBa. - T. 4. - C. 50-51.
Is l inei,Ma II oy-viani nMneparopa I lerpa Bc;niKoro. - M.: Hayna, 1964. - T. I I . - Bbin. 2. - C.
577.
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DATE D E SPR E O B IC E IU L SFINŢIRII APEI LA B O B O T E A Z Ă
ÎN IZ V O A R E L E SC R ISE DIN SEC. XVI-XVII
Antonie M OISEI (Cernăuţi, Ucraina)

Munca titanică a predecesorilor noştri - S.FI.Marian, I.G.Sbiera, E.NiculiţăVoronca, D.Dan, L.Bodnărescu, A.Gorovci. T.Pamfile, a mai bine dc o sulă de
ctnografi-enluziaşti din a doua jumătate a sec. XIX - începutul sec. XX, - ne oferă
posibilitatea pătrunderii substanţiale în cultura tradiţională a românilor din Bucovina de
la răscrucea secolelor XIX - XX. Antologiile etnografice din acea cpocă ne permit să
reconstruim în amănunte calendarul popular tradiţional. însă o cunoaştere mai prolundă
a fenomenului marcat aici necesită o afundare spre izvoare, o pătrundere mai adâncă
spre rădăcinile şi evoluţia obiceiurilor calendaristice ale românilor bucovineni, ca unei
părţi componente a românităţii de pretutindeni.
în domeniul istoriografiei e necesar să evidenţiem lucrările lui E. Dolinescu
„Date despre folclorul muzical românesc la călătorii din prima jumătate a sec. XVII ,
P. Simionescu „Mărturii etnografice - puţin cunoscute - ale unor călători străini în
Ţările Române (sec. XVII-XV111)”2, P.Simionescu şi P.Cernovodcanu „Pagini de
etnografie română în opera memorialistică a unor călători străini (sec. XV1I-XV1II) . în
care c analizat materialul etnografic din notele de călătorie ale străinilor.
în baza materialului cunoscut astăzi vom încerca să cercetăm procesul
desfăşurării uneia din cele mai expresive sărbători a ciclului calendaristic de iarnă Bobotează în notele a şase călători străini —Paul de Alep. Dclacroix. Gotardi. Sommer,
Barsi şi Bandini, văzută la Suceava, Iaşi şi Ţara Românească.
Unele din primele mărturii despre desfăşurarea ceremoniei sfinţirii apei la
Bobotează e prezentată în jurnalele de călătorie şi scrisorile lui Gotardi şi Sommer. şi se
referă la Suceava anului 1563. E necesar să menţionăm că în ceremonia amintită
participa domnitorul Moldovei Ioan Despot. Omitem aici scopul politic al participării
lui Ia riturile populare. în înţelesul lui Gotardi, acest obicei sc asocia cu o încoronare
simbolică: „Ajuns acolo, după cc i s-a pus pc cap coroana şi preoţii au binecuvântat apa
în amintirea botezului Domnului, rostind rugăciunile cuvenite pentru păstrarea
nevătămată a fericitei sale cârmuiri, a încălecat şi s-a întors acasă purtând coroana pe
cap” (Scrisoarea lui Martin Literatul către Maximilian. trimisă din Suceava la 8 ianuarie

1 Dolinescu E.. Date despre folclorul muzical românesc ta călătorii din prima jumătate a sec.
XVII. în Revista de etnografie şi folclor. - 1965. - N 3. - P. 278-300;
2 Simionescu P., Mărturii etnografice - puţin cunoscute - ale unor călători străini in Ţările
Române (sec. XVII-XV11I) II Revista de etnografie şi folclor. - 1971. - N 4. - P. 283-299;
3 Simionescu I\, Ccrnovodeanu P., Pagini de etnografie română in opera memorialistică a unor
călători străini (sec. XVII-XVIII) // Revista de etnografie şi folclor. - 1972. - N 5. - P. 373390;
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1563)'. Descriind ceremonia amintită, nici Sommer, nici Gotardi, nu ştiau despre faptul
desfăşurării unei ceremonii analogice la 23 aprilie 1562 (la Sf. Gheorghe) în Suceava, în
timpul căreia Despot şi-a schimbat numele din lacov în Ioan, scurte însemnări despre
carc a lăsat misionarul austriac în Moldova, premărgătorul lui Gotardi - Ioan Belsius\
După opinia lui N.Iorga. ritualul de încoronare, precum şi somptuozitatea
ceremoniei, erau un rezultat al influenţei bizantine. Obiceiul de sfinţire a apei în
Moldova, odată cu alte rituri, sunt transmise de Ia curtea bizantină graţie legăturilor dc
rudenie a domnitorilor moldavi, sau prin intermediul vecinilor săi bulgari şi sârbi - care
au simţit influenţă similară6.
Solemnitatea acestei activităţi reiese foarte expresiv din relatările lui Bandini.
prezent la ea în Iaşi în momentul domniei lui Vasile Lupii la 1647. Conform relatărilor
călătorului străin, iniţial fusese formată procesiunea, care pornise dc la biserică spre
locul destinat ritualului. In faţă mergeau 12 copii, îmbrăcaţi îngeri, iar trei - erau
încoronaţi. Doi copii chipeşi purtau soarele şi luna tăiate din lemn. „Soarele, - cum
afirmă Bandini, - în veşmânt de aur îşi răspândea razele strălucitoare şi era aplecat pe
capul copilului în aşa fel ca să apară fruntea şi obrazul îmbujorat şi ca cl să poată saluta
nestingherit pe domn. Tot astfel şi faţa plină a lunii de argint strălucea împodobită de
nori diafani în chip dc coroană, în aşa fel ca fruntea şi faţa copilului să imite arta
pictorului şi să bucure ochii domnului şi ai boierilor, iar glasul salutării când răsună să
trezească admiraţie în sufletele tuturor”. Alţi doi copii ţineau în faţa tronului scuturi cu
stema ţării şi cea a domnului. Soarele şi Luna, ca slujitori ai Fericitei Fecioare, ţineau
chipul ei. Soarele se mişca spre răsărit şi Luna spre apus cu o mişcare tremurată7.
La finele accstei acţiuni teatralizate, voievodul, stând în picioare cu capul
descoperit, asculta rugăciunea, apoi era stropit cu agheazmă, săruta crucea, era felicitat
de preoţi. în continuare sc sfinţea apa. Bandini ne descrie amplasarea membrilor
familiei domnitorului în momentul efectuării ritualului: scaunul lui Vodă era orientat cu
faţa spre răsărit de soare, la zece paşi spre stânga se aflau cei doi fii ai săi. încă zece paşi
în aceeaşi direcţie - soţia; restul (preoţii, boierii, ostaşii, ţăranii) stăteau într-un semicerc
o
%
de vreo 80 de paşi . Mitropolitul sfinţea apa într-o cupă de argint. Sfinţirea era însoţită
de descărcări dc tunuri şi chiotele celor prezenţi. în bubuitul tunurilor şi sunetele
instrumentelor muzicale, mitropolitul îi stropea cu agheazmă pe domnul ţării, familia sa
şi boierii9.

1 Călători străini despre ţările Române I Volum îngrijit de M.Holban, M.Alexandrescu-Dersca
Bulgarii, P.Cernovodeanu. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1970. - Voi. 2., p.
227-228;
5 Ibidem, Voi. 2„ p. 255, 261;
6 lorga N. Istoria românilor prin călători / Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de
A.Anghelescu. - Bucureşti: Casa Scânteii, 1981, p. 75-76; lorga N. Sinteza bizantină.
Conferinţe .şi articole despre civilizaţia bizantină l Traducere, prefaţă de D.Zamfirescu. Bucureşti: Minerva, 1972, p. 52-53;
' Călători străini despre Ţările Române l Volum îngrijit de M.Holban, M.Alexandrescu-Dersca
Bulgaru. P.Cernovodeanu. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1970. - Voi. 5, p.
336;
8 Ibidem. Voi. 5., p. 337;
9 Ibidem, Voi. 5., p. 339-340:
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Festivitatea se sfârşea prin sfinţirea a 24 de cai frumoşi în sunetele tobelor şi ale
tamburinelor, apoi Vodă poftea preoţimea şi boierimea la masa de sărbătoare10.
Splendoarea curţii şi pompa alaiurilor domneşti la curtea lui Vasile Lupu erau
asociate de Bandini cu o imitare, cu un fast de grad secund, copiat după acel al Porţii,
dar prin bogăţia lui aflat într-un vădit contrast cu posibilităţile şi starea generală a ţării.
După cotropirea Constantinopolului de către turci la 1453, un şir întreg de rituri
religioase şi ideea imperială bizantină propriu zisă au fost păstrate şi însuşite dc mulţi
domnitori români, în special de Vasile Lupu. Şerban Cantacuzino, Constantin
Brâncoveanu şi a. După părerea lui D.Drăghicescu, imediat după Ştefan Contacuzino şi
Dimitrie Cantemir în Moldova - odată cu începutul domniilor fanariote - "influenţa
turcească a pătruns sub masca grecească şi fanariotă până în cele mai de jos pături ale
claselor noastre sociale"1'.
Unele detalii ale obiceiului sfinţirii apei la Bobotează în laşi pol fi aflate din
notele de drumeţie ale lui Paul de Alep şi Delacroix, primul amintind anul 1653 (6 ani
după fixarea aceluiaşi ritual dc către Bandini), celălalt - anii '70 ai sec. XVII. Repetând
în notele sale elementele deja cunoscute ale ceremoniei: participarea în ea a armatei,
bubuitul tunurilor, serviciul bisericesc, aghezmuirea cailor, benchetui oferit de
domnitor, - Paul de Alep descrie un obicei amuzant în timpul aruncării crucii în burduf.
E vorba despre obiceiul de a buşi pe cineva în apă. Paul dc Alep fusese martor când
câţiva copii au fost împinşi în apa Bahluiului şi care foarte repede au reuşit să iasă pe
uscai12. Delacroix amintea de crenguţele de busuioc, muiate de mitropolit în agheazmă,
de care se atingea cu fruntea domnitorul Moldovei şi membrii familiei sale după
sărutarea crucii. Conform mărturiilor călătorului, ceremonia sfinţirii apei se termina prin
botezarea orfanilor, cărora Vodă le dăruia bani şi haine1’.
Comparând amintitul obicei de sfinţire a apei la Suceava şi Iaşi cu cel petrecut în
Ţara Românească, pomenit în notele lui Paul de A lep". putem conchide că în linii
generale ceremoniile de Bobotează în Moldova şi Muntenia sunt analogice, diferind
doar în unele detalii de procedură.
Urmărind evoluţia acestui obicei pe parcursul a câtorva secole, putem afirma că
unele elemente ale lui s-au păstrat până la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX. în
special, rămăşiţele acestui ritual au fost fixate de S.FI.Marian la românii din Bucovina,
la 1898. Crenguţa de busuioc din timpul sfinţirii apei, amintită de Delacroix în anii “70
ai sec. XVII, s-a păstrat la românii bucovineni. Conform observaţiilor lui S.FI.Marian,
în Bucovina, preotul, la întoarcerea de la râu sau fântână unde sc făcea agheazma, purta
în mâna stângă crucea, în dreapta - busuioc, cu care stropea permanent pc cei prezenţi
cu agheazmă \ Destul de bine s-au păstrat şi unele elemente dc spectacol, amintite în
10 Ibidem, Voi. 5., p. 340;
11 Drăghicescu D„ Din psihologia poporului român. - Bucureşti, 1907, p. 351;
lorga N„ Istoria românilor prin călători / Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de
A.Anghelescu. - Bucureşti: Casa Scânteii, 1981, p. 237;
' ’ Călători străini despre ţările Române / Volum îngrijii de M.Holban, M.Alexandrescu-Dersca
Bulgaru. P.Cernovodeanu. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1970. - Voi. 7.. p.
264;
1' Ibidem. Voi. 6, p. 115-118;
15 Ibidem, Voi. 1, p. 150;
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notele lui Bandini în sec. XVII. De exemplu, la românii din Bucovina la sfârşitul sci
I /•
XIX exista obiceiul de a umbla la Bobotează cu „Bitleemul”, „Irodul” şi a. . Sc
păstrase şi alte detalii ale procedurii de sfinţire a apei, descrise dc călători străini
procesiunea care însoţea preoţii la sfinţirea apei din fântână sau râu; descărcări de arme
şi pistoale; obiceiul dc a se scălda în apa ca ghiaţa imeiat după sfinţirea ei; scoaterea
vitelor din ocoale în timpul facerii aghezmei pentru a răsufla „aierul sfinţit” 17.
Relatările călătorilor străini dovedesc că majoritatea sărbătorilor calendaristice,
aşa ca alaiul solemn şi masa la Bobotează, Paşte şi Crăciun etc.. erau comune pentru
teritoriul Moldovei Şi Ţării Româneşti (Suceava-Iaşi-Bucureşti), şi. deci. nici in
Bucovina iui sc înregistrau deosebiri esenţiale.
Naraţiunea sărbătorilor calendaristice din notele călătorilor străini ne permit să
determinăm unele aspecte ale iniluienţci asupra obiceiurilor autohtone, în special a
civilizaţiei bizantine. Simultan ea contribuie la dezvelirea unui şir întreg de rituri
păgâne, practicate pc larg în evul mediu şi păstrate până astăzi („Paparuda” şi alte rituri
de chemare a ploii, credinţa în fiinţe mitologice, unele obiceiuri la Bobotează etc.).
Notele de drumeţie ale călătorilor ne crează posibilitatea de a reconstrui unele obiceiuri
şi rituri, practicate atât de elita politică (procesiuni solemne şi chefuri la Bobotează,
Paşte, Crăciun etc.), cât şi la nivelul poporului simplu („umblatul cu capra”, „turca”,
„paparuda”. „Drăgaica”, „căluşarii” etc.).
Putem spune, că în lipsa materialului etnografic în letopiseţe şi colecţii de
documente medievale, anume relatările călătorilor străini devin unele din cele mai
importante izvoare de studiere a calendarului popular a românilor din Bucovina în sec.
XV-XIX.

ABSTRACT
The author o f the present article investigates the traditional festivities
surrounding „Boboteaza” (Baptism ol' Christ), one o f the most cclebrated winter
festivals in the Christian calendar, as depicted in the notes o f six foreign travellers Paul de Alep. Delacroix, Gotardi. Sommer. Barsi and Bandini. Thcir travel notes
provide reliable and authentic records o f the cultural traditions and rites, performed by
both the politica! elite (solemn processions or feasts in celebration o f Christmas,
„Boboteaza” or Easter) and the simple people („capra”, „ţurca”, „paparuda”,
„Drăgaica”, „căluşarii”, etc.).

1(1 Marian S.FI., Sărbătorile la români. Stiuliu etnografic / Lidiţic îngrijită şi introducere de
I.Datcu. - Bucureşti: Editura „Grai şi Sullet - Cultura Naţională. 2001. - Voi. I.. p. 143;
1 Ibidem. Voi. I., p. 146-153;
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Singura casă memorială deschisă în memoria unui folclorist şi nu a oricărui
folclorist, ci a aceluia care a fost, fără îndoială, „duhovnic adevărat şi strajă a
românismului”, este una din cele mai vechi clădiri din Suceava. Având în vedere marca
personalitate şi lucrările nenumărate scrise de Simion Florea Marian, gestul poate 11
înţeles cu uşurinţă.
„Primul etnograf român”, aşa cum l-a denumit Bogdan-Petriceicu Hasdcu.
Simion Florea Marian s-a stabilit din toamna anului 1883 la Suceava, numit profesor şi
catehet la Obergymnasium greco-oriental kczaro-crăiesc. Doi ani mai târziu, fiind în
căutarea unei proprietăţi, clădirea cu iz arhaic, ridicată în a doua jumătate a secolului al
XVIIl-lea, devine proprietatea părintelui Marian şi a numeroasei sale familii rămase la
Şiret, cumpărând-o de la urmaşii baronului Kapri, Johann şi Georgi. Primirea premiului
academic „Năsturel Merescu”, în valoare de 4.000 lei aur pentru lucrarea „Ornitologia
poporană română” îl va ajuta pe părintele Marian să devină proprietarul frumoasei vile
din Suceava, unde va locui până la trecerea în veşnicie, în anul 1907. „O casă câştigată
cu condeiul” - aşa cum îi plăcea să spună ori de câte ori avea ocazia cu adevărată
mulţumire sufletească - „un cuib de adăpost pentru cei părăsiţi de el”, cărora le-a lăsat
„un nume cinstii şi bun, care va trăi cât timp vor mai răsuna pc acesle plaiuri frumoase
hora, chiuilura, şi doina la naşterea, nunta şi înmormântarea Românului” 1, istoriseşte în
„Schiţe biografice” Liviu Marian, unul din llii folcloristului.
Acelaşi lucru atestă şi placa comemorativă aşezată pe peretele casei, la intrare,
de primăria oraşului Suceava, cu concursul societăţilor culturale, la comemorarea a 25
de ani de la moarte, în 24 aprilie 1932: „în această casă, câştigată cu condeiul, a trăit şi a
lucrat academicianul Simion Florea Marian, care a cules şi studiat roadele înţelepciunii
şi simţirii poporului român”.
în 1935 sculptorul stupean Gheorghe Bilan a realizat bustul folcloristului, aşezat
astăzi în părculcţul din faţa casei memoriale.
înzestrat cu calităţi personale deosebite, muncind lără încetare, Simion Florea
Marian a închegat o operă de o valoare deosebită, masivitatea lucrărilor sale
înspăimântând uneori, numele fiindu-i recunoscut atât de contemporani, cât şi de
posteritate. Chiar şi Regele şi Regina României, primindu-1 în audienţă, i-au recunoscut
meritele, fiind distins cu ordinul „Coroana României” în gradul de ofiţer şi cu „medalia
jubiliară” .

1 Liviu Marian, Simion Florea Marian. Schiţe biografice, Bucureşti, Institutul de Arte Carol
Gobl. 1910, p. 19.
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..Pe vremea sa. Suceava devine un centru de mare însufleţire ştiinţifică,
promovată dc un singur om. Ceea ce astăzi fac institute cu zeci de cercetători. Marian,
în condiţii materiale foarte modeste, a realizat singur o operă grandioasă”", scrie
profesorul Gheorghe Vrabie în lucrarea sa „Folcloristica română”.
în tensionata perioadă a cclor două războaie mondiale, casa cu întreaga-i zestre
culturală a rămas în grija familiei, moştenitoare dc drept fiind Maria Marian, ultimul
copil al preotului, căsătorită din 1922 cu profesorul Mihai Cărăuşu. în 1944, în timpul
refugiului, familia preotului face eforturi susţinute pentru a salva o parte din manuscrise
şi din valoroasele volume adunate dc preot, însă doar o parte dintre acestea au putut li
recuperate.
La începutul primăverii 1957, Academia RPR comemorează 50 de ani de la
moartea academicianului Simion Florea Marian şi, ca omagiu pentru marca sa
contribuţie adusă folclorului şi etnografiei, propune să se întemeieze în casa din
Suceava, unde a trăit, un muzeu memorial. După multe demersuri, în 1972 s-a început
inventarierea şi evaluarea averii destinate pentru donaţie, inaugurarea oficială a casei
făcându-se doi ani mai târziu, în 22 iunie 1974.
Interiorul casci păstrează vie ambianţa de odinioară. în întregul ci, expoziţia
memorială grupează materiale documentare şi fotocopii, structurate pe o fidelă
prezentare a punctelor de primă importanţă ale biografiei şi operei lui Marian. Mobila
veche, din lemn masiv de stejar, ţesăturile populare, covoarele bucovinene ţesute la
război, broderiile dc epocă şi fotografiile vechi, care ilustrează portretele membrilor
familiei Florea Marian, dau căldură acestei casc de altădată.
Fondul documentar, rezervat cercetătorilor şi specialiştilor, se compune din
peste 10.000 de volume, peste 450 de titluri de ziare şi periodice (din care 150 sunt
numai din Bucovina), numeroase manuscrise şi bogata corespondenţă, care au stat la
baza multor lucrări de specialitate. Pe lângă obiectcie care au aparţinut folcloristului, se
află şi alte piese grupate în fondurile „Liviu Marian”, „Dragoş Vitencu”, „Mihai
Cărăuşu”, „Dumitru Florea Rariştc”, „Mihai Burlacu”, cu numeroase documente
familiale, culturale, istorice şi fotografii-document.
Simion Florea Marian s-a consacrat ca etno-lblclorist prin lucrările sale:
„Naşterea la români” (1892), „Nunta la români” (1890), „înmormântarea la români”
(1892), „Descântece poporane române” (1896), „Tradiţii poporane române din
Bucovina” (1895), „Legendele Maicii Domnului” (1904) şi multe altele.
Despre felul în care a lucrat, fiul său, Liviu, mărturiseşte: „Setea lui marc după
cunoaşterea a cât mai multe creaţiuni ale geniului poporului românesc nu putu 11
mulţumită cu hotarele înguste ale satului său. La nunţi, hramuri, călătorii, scurt, ori şi
când se afla în mijlocul poporului de la sate stătea totdeauna cu un carnet la îndemână,
cu toate întrebările ce-1 interesau momentan. Cu mare răbdare şi cu multă pricepere ştia
să descoasc pe o m ...”3
Membru al Academiei Române din 1881 şi al altor societăţi culturale româneşti,
pe care le-a sprijinit şi în care şi-a găsit resursele spirituale pentru a continua, Simion
Florea Marian nu poate fi caracterizat totuşi ca fiind un reprezentant al
intelectualismului ostentativ, ci, dimpotrivă, i s-a remarcat întotdeauna prezenţa smerită

şi blajină. Deşi în lucrările sale descrie diferitele forme pe care le-a luat de-a lungul
timpului spiritul românesc, este de netăgăduit faptul că, dincolo de aceste descrieri, se
află, la urma urmei, sufletul său.
Casa are o valoare memorială deosebită şi datorită personalităţilor care au trecut
pe aici. Pragul acestei case a fost păşit de oaspeţi ca: 1. Bianu. Ion Bogdan, Gh. BogdanDuică, Artur Gorovei, Dr. C.I. Istrati. P. Poni, Sextil Puşcariu, Eugen Lovinescu, M.
Sadoveanu, Cincinat Pavelescu, Şt. O. losif. Emil Gârleanu.
Casa memorială Simion Florea Marian este un loc unde te poţi reculege şi poţi
face o incursiune în vremuri de mult trecute.
Printre personalităţile importante care odată ajunse în dulcea Bucovină - „ţara
clasică a trecutului român propriu zis” - aşa cum scria cu îndreptăţită mândrie istoricul
Dimitrie Onciul - care au găsit răgazul de a păşi pragul acestei case încărcate dc istorie,
în Cartea de Onoare se găsesc impresiile unor nume de referinţă ale culturii şi literaturii
româneşti: prozatorul Traian Filip, cercctătorul Ion Negură, Elena Găinariu, Dumitru
Florea Rarişte, profesorul Gheorghe Vrabie, Constantin Ciopraga, Ioan C. Chiţimia, Zoe
Dumitrescu Buşulenga, Nina Cionca, Ştefan Pavelescu.
lată câteva din impresiile acestor figuri importante ale culturii româneşti:
Prozatorul Traian Filip, legat de Suceava, prin studiile secundare făcute la Liceul
„Ştefan cel Mare”, apoi absolvent al Facultăţii de filologie din Bucureşti, redactor la
mai multe publicaţii, autor a mai multor romane'1, a vizitat Casa Memorială în data de 2
octombrie 1974:
„Am aşteptat decenii spre a trăi acest moment: vizitarea muzeului Simion Florea
Marian, rod al strădaniilor fam iliei Mihai Cărăuşu, care a păstrai documentele marelui
folclorist, prinzând teritoriile tui materiale şi spirituale. Muzeul Marian reprezintă un
fragm ent din frumoasa istorie a oraşului Suceava şi el se cere in continuare îmbogăţit
şi dezvoltat, pentru ca nobila figură a lui Marian să sporească necontenit în conştiinţa
unui oraş care îşi întemeiază prestigiu! pe truda şi opera marilor săi fi i
Profesorul Ion Negură, redutabil cercetător şi om de ştiinţă, cu licenţe în drept,
litere şi filozofie, a fost coleg şi prieten cu alţi cărturari bucovineni, între carc Traian
Cantemir, Dragoş Vitencu şi Petru Iroaie. Intelectual erudit, cu o pregătire multilaterală,
umanist-ştiinţifică, Ion Negură a elaborat şi publicat lucrări monografice, studii şi
articole de economie politică (mai ales cu caracter agrar), statistică, istorie şi istoria
culturii.
Legat sufleteşte de Bucovina, a contribuit la salvarea, păstrarea şi îmbogăţirea
valorilor patrimoniului cultural al acestei zone atât de bogate în vestigii istorice5.
Vizitând casa. în 12 februarie 1975, el serie:
„Am vizitai azi muzeul Simion Florea Marian şi încerc o mare bucurie
personală şi o satisfacţie patriotică pentru reuşita ctitorilor acestei instituţii de cultură
de a oferi, sub această formă, rodul muncii neobosite a marelui folclorist, adevărat
tezaur al spiritualităţii româneşti, unanim recunoscut, în trecut şi în prezent. Aştept cu
nerăbdare terminarea aranjării bibliotecii pentru a putea destina ore şi zile din
activitatea mea de cercetare, în scopul aprofundării folclorului nostru şi a istoriei
Bucovinei în acest locaş de cultură. Doresc merituoşilor ctitori ai muzeului încă mulţi

2 Gheorghe Vrabie, Folcloristica română, 1968, p. 214.
’ Liviu Marian, op. cit., p. 15-16.

' Emil Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, 1993, p.71.
5 Mihai facobescu. Ion Negură, în Suceava! 1984-1985, p. 435.
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ani ele viciţel, pentru a realiza în întregime gândurile .şi dorinţele care au generat
această ctitorie ".
Elena Găinariu din Burdujeni, autoarea monografiei despre Burdujeni apărută la
Suceava în 1936, vizitând muzeul pe data de 17 octombrie 1977, a scris în Cartea de
Onoare a Casei:
..De câte ori revin pe plaiurile natale, n-am linişte până nu vizitez şi Laşa
Memorială Simion Florea Marian, unde a trăit şi a trudit, strângând şi dând la lumină
- scăpând de la piere - minunăţii ale specificului naţional românesc. Numeroasele
volume, cele mai valoroase tipărite şi premiate de Academia Română, care, ca o
cinstire deosebită l-a copleşit în seinul ei. Simion Florea Marian, totdeauna prezent la
şedinţele înaltului for cultural, s-a bucurat de multă cinstire şi respect".
Poetul Dumitru Florea Rarişte, născut la Ilişeşti, în 1914, a făcut studiile
secundare la Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava, profesor de limba română, franceză,
latină, istorie, traducător şi critic literar, provenind dintr-o familie înrudită cu Simion
Florea Marian, a fost printre altele şi membru fondator de onoare al Asociaţiei dc
Etnografie şi folclor Simion Florea Marian din Suceava şi a scris studii despre Simion
Florea Marian6.
Remarcabila sa cultură l-a făcut remarcat ca pe un rafinat cărturar, care de-a
lungul vieţii şi-a dăruit cunoştinţele numeroşilor săi elevi, fie în învăţământul secundar,
11c în ccl superior. Criticul şi istoricul literar a abordat în studii temeinice, teme majore
cu puncte noi de vedere despre poezia lui Eminescu şi Arghezi.
Traducătorul, la rândul lui. a scos la iveală în româneşte, frumuseţea unor texte
din Ovidiu şi Necrasov. Nu este de ignorat nici activitatea publicistică. îndeosebi din
anii când D. FI. Rarişte a lucrat la redacţia revistei Steaua din Cluj .
Vizitând Casa Memorială Simion Florea Marian în 17 mai 1978, a scris:
..Modestul descendent cil celui mai harnic şi competent folclorist român, de câte
ori intră în această casă memorială. are sentimentul că intră într-un adevărat altar al
culturii. Cinste şi recunoştinţă d-lui profesor Cărăuşii şi stimatei sale doamne, fiica
folcloristului, Maria Cărăuşii, care au păstrat cu sfinţenie toate comorile moştenite ".
Profesorul universitar doctor Glie. Vrabie este autorul a multor studii despre
folcloristica română şi a primei încercări de sinteză diacronică asupra folcloristicii
româneşti, lucrarea „Folcloristica română”, structurată pc curente şi şcoli folcloristice .
în această lucrare, el afirmă: „Ornitologici poporană română ci lui Simion Florea
Marian e unică în felul ei, chiar în folcloristica europeană. Arătând munca şi zelul lui
Marian, el scrie:
„Opera etnografică a lui Marian arată nu numai practici şi obiceiuri pline de
pitoresc, ci şi idei străvechi, un mod de viaţă tipic carpato-dunărenilor. Ca în orice
creaţie genială a unui mare poet. şi în aceste lucrări de etnografie şi folclor, cititorul
remarcă imaginea atât de bogată ct poporului. Păstrate printr-o puternică tradiţie până

6 Fondul Dumitru Florea Rarişte, Date biografice despre Dumitru Florea Rarişte, nr. inv. 522.
7 Fondul Dumitru Florea Rarişte, Dragoş Văleanu. Necrolog, în Convorbiri literare, martie
1989, nr. inv. 525.
8 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români. Bucureşti, 1998, p. 280.
Gheorghe Vrabie, op. cit., p. 214.
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,a,'zia, Marian adunându-le şi culegându-le la timp, a realizat opere nepieritoare, de
mc»'e valoare ştiinţifică.”'"
Cu specializări şi burse în străinătate, cu o activitate de cercetare foarte bogată,
laureat al mai multor premii şi colaborator la numeroase publicaţii, activitatea lui
Gheorghe Vrabie este caracterizată de consecvenţa demersului său critic în favoarea
e*'iiitării folclorului ca disciplină ştiinţifică autonomă şi pentru valorificarea estetică a
*,teraturii populare.
In Cartea dc Onoare a Casei pe care a vizitat-o în data de 27 mai 1978, el a scris:
,A m vizitat cu mult interes casa în care a trăit şi lucrat ilustrul etnograf şi
J°lclorist român Simion Florea Marian, a cărei memorie o ţine mereu trează prof.
Mihai Cărăuşit. ”
Profesorul universitar dr. docent Constantin Ciopraga a fost şi cl impresionat de
JCeasiă casă, scriind la 25 aprilie 1981:
„Emoţia - cuvânt insuficient - este starea normală în care pătrunzi în
‘"'iniilcitea caselor vechi. Am regăsii aici nu numai sufletul lui Simion Florea Marian şi
aJ familiei profesorului Mihai Cărăuşit, dar şi sufletul unor vremi. Amintirea lor o
,n,)'eţine cu pietate. Eugen Dimitriu. excelentul m uzeograf'.
Redutabilul etnolog I.C. Chiţimia şi-a lăsat şi el impresia în data de 19.X. 1981.
1 r°fesor universitar dr. docent la Universitatea Bucureşti, în lucrarea sa Folclorişti şi
folcloristică românească, volum care este o contribuţie de seamă la stabilirea liniilor
lu,1damentale româneşti, conchide:,.Simion Florea Marian a ridicat folclorul hi rang de
thiijţă. A fo st prim ul care a dovedit cei neştiinţa de carte a ţăranului român este
t<>" fundată greşit cu incultura. A pus temelia ştiinţifică a etnografiei naţionale, arătând
ca Poporul nostru, în tezaurul său inestimabil, pe lângă creaţiile literare populare, are
""(-'i'esante elemente de cultură etnografică, pe care, dezgropându-le, a dus la lumină
Cl,hura materială, socială şi spirituală ajungând ta concepţia că toate manifestările
sl)u‘ituale (inclusiv literare) se nasc şi se desfăşoară într-un cadru social, ele aceea a
Patentat faptele literare în interdependenţă cu cele etnografice”' ]
Impresia lăsată dc acesta în data de 19.X. 1981:
,A m văzut şi cercetai astăzi, sub lămuririle colegilor Eugen Dimitriu, Mihai
Uurlacu şi Lucia Sculării, Fondul memorial-documentar Simion Florea Marian, de
' c,loare şi rezistenţă culturală naţională indiscutabilă, pentru ce a fo st şi a rămas
sPiritul românesc de-a lungul vremii, numele lui Simion Florea Marian fiind de slavă şi
c LPermanentă laudei, iar cei care s-au îngrijit de moştenirea lui, soţii prof. Mihai şi
• Cll'ia Cărăuşit, precum şi supraveghetorii şi specialiştii de azi, avându-şi aici meritul
r de subliniat."
în stilu-i de neconfundat, Zoe Dumitrescu Buşulenga. în aprilie 1984 a descris
CllSa aşa cum şi astăzi cei care trec pragul ei. emoţionaţi şi deseori, revenind, o descriu:
,y4m intrat aici într-un tărâm al liniştii şi amintirii. E o casă cu parfum de
' echime şi autenticitate neschimbată de o sutei de ani. Viaţa de muncă şi sacrificiu a
P*ţoiului Simeon Florea Marian şi a fam iliei sale se văd limpede în Jiece colţ al acestui
n"c univers care a fost unul din cele mai active centre de cultură în vechea Bucovină.
I,!>iruclivă şi emoţionantă, atmosfera ne poartă înapoi spre vremea de demult într-un
, , 1bielem, p. 215.
^°‘in C. Chiţimia, Folclorişti şi folcloristică românească. Bucureşti, 1968, p. 185.
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fe l unic, păstrată de admirabilul custode al casei memoriale şi de colaboratorii săi.
Spre cinstirea lor şi bucuria noastră, mijloacele modeste materialmente ale conservării
capătă o nouă viaţă şi o nouă frumuseţe, o aură de adevăr şi exemplaritate pentru
tinerele generaţii. Mulţumirile şi gratitudinea noastră aduse pasiunii lor nobile şi
dezinteresate. ”
Desigur, însuşi numele Marian va rămâne o carte deschisă, datorită marii sale
personalităţi şi nenumăratelor sale lucrări, care cuprind întreaga cultură populară. Acest
fond deschis cercctării ştiinţifice, cu cărţi şi publicaţii, care, în marc parte, se referă la
trecutul Bucovinei sub stăpânire austriacă, constituind o nepreţuită comoară, se înscrie
ca instituţie de mare valoare în ansamblul spiritual şi istoric al frumoaselor plaiuri
bucovinene. După cum se ştie, dintre toţi culegătorii de folclor, unul singur - Simion
Florea Marian - şi-a făcut din această ramură de activitate un scop. am putea spune,
unic, ocupându-se de literatura populară, cu o pasiune incomparabilă până în ultima
clipă a vieţii.
Aşa cum se arată şi într-una din adresele din partea Academiei din 1963, carc a
susţinut ideea înfiinţării unui muzeu memorial - „Simion Florea Marian se situează
printre oamenii de ştiinţă de mare valoare ai ţării, rolul cultural şi educativ pe care-l
va avea casa memorială Simion Florea Marian fiin d de mare importanţă pentru oraşul
dumneavoastră. ” 12
în istoria folcloristicii româneşti, cercetările şi studiile lui Simion Florea Marian
constituie un moment de răscruce, dând un viu impuls preocupărilor etnografice în ţara
noastră, iar opera în sine este una din contribuţiile celc mai temeinice în acest domeniu,
până în zilele noastre, şi un omagiu adus dc omul din popor, poporului însuşi.1’
Despre acest om de o cinste şi onestitate deosebită, cu un caracter ferm, o inimă
dreaptă şi iubitoare, o răbdare şi statornicie, care ne poate explica numărul deosebit de
mare de lucrări literare1’, impresiile lăsate în Cartea de Onoare vor continua mereu,
îndeosebi pentru noi, românii din Bucovina, numele său este şi va fi prilej de mândrie.
Prin filele miilor de cărţi, ce au pătruns în toate părţile şi în inimile a mii de oameni, el
şi-a câştigat un loc pentru vecie.

12 Fondul memorial-documentar Simion Florea Marian, Documente familiale, nr. inv. 355, mapa
nr. 12.
1' Ioan C. Chiţimia, Simion Florea Marian folclorist şi etnograf, în Studii şi cercetări de istorie
literară şi folclor, nr. 1-2/1963, p. 59.
1,1Gcorge Tofan, Profesorul Simion Florea Marian, în Voinţa poporului. Cernăuţi, nr. 19, 28
aprilie 1907, p. 78.
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ABSTRACT
In the introduction, the author gives a brief historical account o f the Simion
Florea Marian House Museum in Suceava, where “the first Romanian ethnographer,” as
B. P. Haşdeu callcd him, settled in the fall o f 1883 and lived in until 1907. She stresses
the importance o f the Simion Florea Marian memorial archive o f documcnts, which
includes over 10.000 volumes, 450 magazines and a large collection o f manuscripts and
personal correspondence, an important bibliographical source for tnuch o f the literature
in the field.
The author records the impressions of some prominent cultural personalities vvlio
have stepped into this house filled with history and signed the Guest Book. Among
thesc she mentions Traian Filip. a graduate o f the “Ştefan cel Mare” High School, who
visited the Mouse Museum on October 2nd 1974. The reputed rcsearcher and scientist,
Professor Ion Negură signed the Guest Book on February 12lh 1975.
Elena Găinariu, the author o f the monograph on Burdujeni, visited the museum
on October 17 1977: her entry in the Guest lîook vividly dcpicts her impressions. Poet
Dumitru Florea Rarişte, whose fund has been recently donated to the House Museum in
Suceava, was impressed by the beauty o f the museum. He was a Honorary Founding
Member o f the Romanian Association o f Ethnography and Folklore and wrote in his
entry dating May 17th 1978 that he „stepped into a veritable cultural altar.”
Professor Georghe Vrabie, author o f many studies on Romanian folklore, wrote
in his entry dating May 27th 1978 that he had visited the museum „with lively interest.”
Among those who set foot into the House Museum, the author also mentions Professor
Constantin Ciopraga, the renowned ethnologist I. C. Chiţimia and Zoe Dumitrescu
Buşulenga who wrote in April 1984 that she „entered a realm o f peace and
rcmembrance.”
The impressions o f these personalities, recorded in the museum’s Guest Book
and published by the author o f this paper. bear witness to the cultural and historical
importance o f this museum, situated in the heart o f Suceava.

D IA SPO R A R O M Â N Ă DIN ST A T E L E UNITE
Loredana BORTĂ

Emigrarea europenilor peste Ocean a fost un fenomen complex, ale cărui
motivaţii, durată, spaţiu dc desfăşurare prezintă asemănări şi particularităţi ce diferă de
la o ţară la alta şi de la o perioadă istorică la alta. Acest fenomen a fost experimentat şi
de către români spre sfârşitul secolului al XlX-lea. Din punctul de vedere al
americanilor această aşa numită „nouă emigraţie” includea grupuri etnicc din estul şi
centrul Europei, cum ar fi: polonezi, cehi, slovaci, unguri, ruşi, greci, bulgari, români,
etc. Accst grup trebuie diferenţiat de „vechea emigraţie” din vestul şi nordul Europei,
carc a durat până la Războiul Civil (1861-1865).
Emigraţia română îşi are istoria sa, şi cu toate că este destul dc bine cunoscută,
arc unele aspecte încă neclarificate. Trebuie făcute unele specificaţii: nu se pot
identifica în cadrul emigraţiei româneşti doar etnicii români din vechiul Regat (Regatul
României aşa cum era până în 1918). Pc de altă parte, distribuirea imigranţilor „pe
naţionalităţi” ori „limbă maternă”, folosită în documentele oficiale din 1918, îi include
în „imigranţi români” nu doar pe cci care veneau din provinciile româneşti din afara
regatului (Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş, Bucovina), ci şi pe cei din
enclavele din Balcani. Aceasta înseamnă că termenul „imigrant român”/ "imigranţi din
România” nu sunt sinonime, dar din păcate nu pot fi separate.
Probleme au rezultat şi din faptul că America nu includea doar Statele Unite, ci
întregul continent Nord American, inclusiv Canada. Numărul de emigranţi români care
şi-au părăsit ţara după 1848 a fost destul de mare, cu toate că nu toţi s-au implicat
imediat în viaţa politică americană. Numărul şi identificarea lor este dificil de aflat,
deoarece avem doar surse americane, care-i includeau pe români printre emigranţii din
Imperiul I labsburgic (până în 1867) sau Austro-Ungaria (după 1867) şi nu menţionau
originea lor etnică .
în ceea ce priveşte românii proveniţi din Vechiul Regat, numărul lor era atât de
mic încât autorităţile de la Imigraţia americană nu au făcut o coloană specială pentru a-i
înregistra. Ei erau incluşi în coloana „din alte ţări”. Puţini români care s-au aventurat în
lungi călătorii pe mare, atraşi de o nouă viaţă, ar putea aparţine noilor „colonii” din
Dobrogea sau din alte zone precum Oltenia, care erau nemulţumiţi de viaţa din aceste
regiuni pe carc România le preluase după războiul de independenţă din 1877-1878.
Situaţia nu este clară în ceea ce priveşte imigranţii români din provinciile
româneşti din afara regatului, părţi ale Imperiului Austro-Ungar. Cum legile americane
nu cereau paşaportul noilor veniţi, ei erau înregistraţi pe hârtiile eliberate de către
autorităţile austro-ungare. Astfel, mulţi români au fost trecuţi drept unguri. în
1 D. Vitcu, G. Bădărău, Politicul implications o f the roumanian emigration to America up to
1918. în RRH. XXXI,3-4, Buc., 1992, p. 255-256.
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consecinţă, este dificil de determinat câţi români au fost înregistraţi până în 1898 când
autorităţile americane au adăugat alături de ţara de origine o nouă coloană pentru
imigranţi: naţionalitatea, pentru cei veniţi din România sau Imperiul Austro-Ungar.
Primul grup de emigranţi transilvăneni în Statele Unite este înregistrat în
documente la sfârşitul anilor 1880. Fenomenul a crescut în următoarele două decade şi a
atins punctul culminant în anii dinaintea primului război mondial. Dacă şansa de a avea
succes material era minimă, dorinţa de emancipare politică şi naţională a permis
susţinerea speranţelor pentru atingerea obiectivelor lor. Mulţi transilvăneni, dezamăgiţi
de acţiunea memorandistă, au plecat spre New York mânaţi de aceleaşi dorinţe şi
speranţe2. Semnificativ este că începând cu acest an. Convorbiri literare a inclus o
coloană specială sub titlul „Veşti din Ardeal”, cu informaţii despre numărul de
emigranţi.
Pc de altă parte, printre cei plecaţi la începutul secolului XX din cauze
economice, mulţi erau pseudo-emigranţi (emigranţi temporar), similari cu cei din
categoria „lucrători străini”. Ei nu au plecat din ţară cu intenţia de a sc stabili permanent
în SUA, ci doar pentru a câştiga suficienţi bani pentru a se întreţine pc ei şi familiile lor
rămase în ţară. Versiunea română a acestei faze era cunoscută sub numele de „Mia şi
drumul”- adică strângerea a 1000 de dolari după carc se întorceau acasă’.
Etnicii români din Statele Unite (cei mai mulţi originari din provinciile
înstrăinate: Transilvania, Bucovina, Banat), n-au avut sprijinitori şi nici nu au fost
preocupaţi, până la începutul primului război mondial, să înrâurească în vreun fel sau
altul atitudinea autorităţilor federale sau a opiniei publice americane faţă de ţara mamă4.
Este drept că, încă din primii ani ai secolului al XlX-lea, românii americani,
urmând exemplul altor emigranţi, au trecut la înfiinţarea unor societăţi al căror profil le
apropia de cel al micilor companii de asigurare. Astfel au apărut societăţile: „Carpatina”
(Cleveland, 1902), „Vulturul” (Homestead,1903), „Unirea Română”(Youngstown,1903),
„Societatea lransilvană”(Chicago,1905), „Steaua Română”(Indianapolis,1905), Ulpia
Traiană”(Erie, 1905), „Invierea”(Martins Ferry-0hio,1906) ş.a., carc erau călăuzite nu
de idei sau de idealuri politice, ci de raţiuni pur economice, izvorâte din necesitatea
întrajutorării membrilor în caz dc boală, accident sau deces. Desigur, activitatea
primelor societăţi a avut efecte stimulative printre coloniilc şi grupurile dc emigranţi
români din Statele Unite ale Americii, care au decis, la 4 iulie 1906, centralizarea
propriilor organizaţii în „Uniunea Societăţilor româneşti pentru ajutor şi cultură din
America”. Menirea Uniunii, sugerată prin nume şi definită prin statutul ci, consta în
„promovarea intereselor materiale, intelectuale, naţionale şi sociale ale tuturor
românilor care trăiesc în Statele Unite”, după deviza „toţi pentru unul şi unul pentru
toţi”5.

Prin aderarea treptată, în anii următori, a altor societăţi la organizaţia centrală,
aceasta şi-a întărit autoritatea şi forţa de coagulare a energiilor latente, iar prin
achiziţionarea, în anul 1908 şi transformarea ziarului „America” în organ de presă
oficial al Uniunii, se creaseră premisele necesare întreţinerii şi cultivării sentimentului
naţional printre românii americani, cu atât mai mult cu cât, între obiectivele primordiale
declarate ale editorilor, figura şi „publicarea ştirilor mai importante din ţară, din lume şi
în special din patria mamă”.
Din simpla inventariere a numelor purtate de societăţile româneşti cc au aderat
sau nu la Uniune până în preajma primului război mondial, rezultă rezonanţa (implicit
obârşia) lor transilvană, fapt ce motivează, de altfel, caracterul şi dirccţia iniţiativelor lor
politice. între acestea, merită reţinută larga participare românească alături de slovaci,
sârbi şi croaţi, la mitingul de protest organizat la Cleveland de imigranţii reprezentând
naţionalităţile oprimate din Imperiul Austro-Ungar, cu prilejul vizitei ministrului
Appony în Statele Unite, în anul 1911. Drapelele tricolore au fost arborate alături de
cele americane, s-a cântat „Deşteaptă-te române”, redevenit imn mobilizator în noile
împrejurări, iar ziarul local „Cleveland Leader” a marcat momentul, subliniind
„atitudinea curajoasă a românilor”. Cu acelaşi prilej o delegaţie românească condusă de
Nicolae Barbu a solicitat şi a obţinut o întrevedere cu preşedintele William H. Taft, în
cursul căreia a oferit şefului executivului american explicaţii şi informaţii utile asupra
obârşiei şi a aspiraţiilor românilor6. în toată această perioadă, s-au înmulţit şi menţinut
legăturile mişcării pentru unitatea naţională din vechea Românie şi din teritoriile aliate
sub dominaţie străină cu românii stabiliţi în Statele Unite . Din iniţiativa mişcării
naţionale au fost trimise în SUA încă din primii ani ai secolului al XX-lca, cărţi dc
istorie naţională, publicaţii literare şi istoricc, chiar biblioteci pentru societăţile culturale
româneşti etc. Una din aceste societăţi, înfiinţată în anul 1908 în oraşul Clinton, purta
numele dc Vasile Lucaciu, unul din fruntaşii mişcării memorandiste, condamnat în
procesul de la Cluj şi care avea să devină un simbol al luptei de eliberare şi unitate
naţională. O altă bibliotecă, înfiinţată în anul 1909 în oraşul Indiana Harbour, primise
numele lui Nicolae Iorga, marele savant şi militant pentru unitate naţională, secretarul
general al „Ligii pentru unitatea culturală şi politică a tuturor românilor”.
Aceste legături spirituale şi politice cu românii americani s-au intensificat în anii
premergători participării României la războiul de eliberare şi unitate naţională7,
începând cu anul 1912, neînţelegerile şi rivalităţile personale ce au apărut pe tărâm
religios între românii ortodocşi din Uniune şi cei grcco-catolici, grupaţi în jurul ziarului
„Românul” din America al lui Epaminonda Lucaciu, s-au agravat, provocând
desprinderea din organizaţia centrală a câtorva societăţi. Acestea s-au constituit în „Liga
Societăţilor române de ajutor şi cultură din America”, care avea să activeze astfel până
în anul 1925. Deşi ponderea Ligii în procesul organizării coloniilor sau a grupurilor de
imigranţi români în Statele Unite ale Americii a fost redusă în comparaţie cu cea a
Uniunii lipsa unităţii de crez şi acţiune s-a repercutat negativ în capacitatea lor de
exteriorizare şi de afirmare în cadrul societăţii americane, implicit de influenţare a
opiniei publice şi a factorilor politici de decizie de la Washington.

2 Ibidem, p. 263.
Gerald J. Bobango, Românii americani şi primul război mondial, în Transilvania, 1978,VII,
nr. 12, p. 47 (apud D. Vitcu, G. Bădărău, PoliticaI implication o f the roumanian emigration to
America up to 1918, în RRII, XXXI, 3-4. Buc., 1992, p. 262.
1D. Vitcu, G. Bădărău, op.cit., p. 263.
5 Sofron S. Fakctt, Istoria Uniunii şi Ligii Societăţii româneşti din America, Cleveland. 1956, p.
24-28, (apud D. Vitcu, Relaţiile romăno-americane timpurii, convergenţe-divergenţe),
Bucureşti, 2000.
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6 D. Vitcu, G. Bădărău, op.cit., p. 270.
7 St. Pascu, C. Gh. Marinescu, Răsunetul internaţional al luptei românilor pentru unitate
naţională, Dacia, Cluj-Napoca, 1980. p. 196.
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Necesara reconciliere, chiar daca n-avea să lie atotcuprinzătoare şi durabilă, nici
comparabilă cu a altor etnii, se va materializa totuşi în anii primului război mondial, pe
platforma comun împărtăşită dc întreaga emigraţie, a idealului românesc8. „Poate foarte
curând, mai curând decât ne aşteptăm sau nc imaginăm, România va fi chemată să
aducă în afară aspiraţiile noastre, eliberarea întregii naţiuni române”, scria ziarul
„Românul” din Ohio, Youngstown, la sfârşitul celui de-al doilea război balcanic9.
Desfăşurarea generală a evenimentelor le-a permis românilor dc peste Ocean,
încă din aprilie 1914, să intuiască faptul că sc aflau în pragul unor mari şi aşteptate
schimbări. Ziarul „America” din 23 şi 26 aprilie se adresa cititorilor săi cu apelul
semnificativ „să fim gata!”, în aşteptarea momentului în care avea să se ridice problema
Austro-Ungariei. In mod firesc, în această atmosferă, spiritul de asociere al românilor
aflaţi în Statele Unite prindea vigoare, apelurile la intrarea în organizaţii s-au înmulţit,
cu toate că vechile disensiuni dintre diferitele grupări şi ziare continuau să existe. La
vestea izbucnirii războiului în Europa, chestiunea poziţiei faţă de cererile Vienci şi
Budapestei, că românii cetăţeni austro-ungari să se prezinte în „ţară” pentru a îndeplini
serviciul militar, a produs o ruptură deschisă cu autorităţile imperiale. Impresia că
războiul este „al împăratului” şi nu al românilor a generat mai întâi un îndemn general
de a nu da curs cererii dc plecare spre Europa11’. Acest sentiment era limpede exprimat
de „America”, atunci când. la 6 august 1914. scria că „noi trebuie să-i urmăm pe fraţii
noştri din Ungaria în toate acţiunile din afară de aceea dc a lua armele împotriva
României, ceea ce ar 11 o nelegiuire să facem de bunăvoie. Căci se năştea dc acum
chinuitoarea întrebare „Ce ne facem noi dacă azi- mâine ne vine apelul la arme române
pentru neam, moşie şi lege?”, după cum scria în continuare în acelaşi ziar. Răspunsul îl
dădea tot „America” şi tot la 6 august, într-un apel în care, adresându-se tuturor
românilor din America, le tăcea cunoscut că venise în sfârşit ziua „să arătăm
vrednicia...Se poate că mâine sau chiar azi să sosească vremea să contribuim cu
bunurile noastre, cu sângele nostru la înfăptuirea idealului naţional. A sosit timpul
faptelor!” Entuziasmul momentului era dovedit şi dc faptul că românii din Canion,
Ohio, au dccis crearea unui Fond Naţional, pe baza unor contribuţii voluntare pentru a
sprijini propaganda unionistă română11.
A urmat însă vestea neutralităţii României şi confuzia sădită de ştirile
contradictorii apărute în presa americană, care anunţau alăturarea României ba la
Antantă, ba la Puterile Centrale, ceea ce a produs în lunile următoare o anumită
dezamăgire, explicabilă de altfel, în rândul românilor din Statele Unite12. însă. sub
impulsul ştirii privind ţinerea la Bucureşti a congresului Ligii Culturale pentru unitatea
tuturor românilor, în primăvara lui 1915, activitatea patriotică a românilor din SUA
cunoaşte o nouă înviorare. Au loc manifestări cu caracter naţional în aproape toate
coloniile româneşti, iar forţele cc se pronunţau pentru o apropiere între organizaţiile
centrale câştigă teren în 1915. O încercare dc împăcare între ziarele „America” şi
8 D. Vitcu, G. Bădărău, op.cit., p. 275.
vN. lorga. Istoria contemporană de la 1904 la 1920. Bucureşti, 1932, p. 162
ltJ America, 2 august 1914, articolul Războiul. împăratul şi românii, (apud Ion Stanciu, Aliaţi
fără alianţă; România; România şi SUA 1914-1920, Bucureşti, 1992).
11 D. Vitcu. G. Bădărău, op.cit, p. 280.
12 vestea neutralităţii a apărut pentru prima oară în ziarul America, 9 august 1914.
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„Românul” nu izbuteşte încă. Ziarul „America” vedea necesitatea trecerii de la
strângerea de ajutoare, care şi aşa se arătau a 11 destul de modeste în această fază, la o
luptă activă şi deschisă dc manifestare a spiritului naţional „Românul” găsea însă o
asemenea conduită incomparabilă cu neutralitatea SUA şi cu îndatoririle românilor faţă
dc ţara dc adopţie. Tot în 1915 s-a ajuns şi la ideea constituirii unui Congres naţional al
tuturor românilor din Statele Unite, ca organ central în care să fie reprezentate toate
forţele cc sprijineau împlinirea idealului naţional13.
La 1 ianuarie 1916, un prim apel al părintelui Podea, liderul mişcării Ligă şi
Ajutorul, către toate societăţile şi organizaţiile românilor, chema la realizarea practică a
unirii, ccca ce netezea drumul unei apropieri între Ligă şi Uniunea Societăţilor. La
rândul ei, conducerea Uniunii, prin Ion N. Stufană, a luat în iunie 1916 iniţiativa creării
unui Comitet naţional, ce urma să-i reunească pc fruntaşii organizaţiilor centrale şi câte
un reprezentant al ziarelor româneşti1'1. Putem considera că odată cu aceste prime
încercări, un nou suflu, de unitate, începea să-şi facă loc în mijlocul românilor
americani. Ieşirea României din neutralitate a găsit lotuşi procesul dc unificare a forţelor
româneşti din Statele Unite încă în curs de desfăşurare, deşi se putea spune despre anul
1916 că înregistrase unele „semne bune” 15.
Mulţi români începuseră să se gândească la înrolarea lor ca voluntari în armata
română. într-un memoriu din 1916 cu privire la înfiinţarea unei Legiuni a românilor
subjugaţi”, ei caracterizau această acţiune ca expresia „celui mai elocvent plebiscit al
popoarelor ce doresc să se organizeze în state naţionale independente.” De aceea,
românii din Austro-Ungaria. „în orice colţ dc pământ s-ar găsi. trebuie să-şi afirme prin
fapte voinţa neclintită de a scăpa de sub dominaţia habsburgică şi de a sc uni într-un stat
liber cu fraţii lor din România” 16.
Un rol deosebit în acţiunea de atragere a opiniei publice mondiale, pentru cauza
naţională a românilor în timpul războiului l-a avut şi misiunea română formată din V.
Stoica, părintele Vasile Lucaciu şi părintele Ion Moţa. Scopul acestei misiuni era de a
face propagandă pentru cauza Transilvaniei şi organizarea unei unităţi de voluntari
români transilvăneni pentru frontul francez. După ce au călătorit vreme de două luni
prin Rusia şi Japonia, membrii delegaţiei au ajuns în Statele Unite, mai precis în
Washington, la 29 iunie 1917.
La 2 iulie 1917, la recomandarea ambasadorului Franţei, J.J. Jusserand, delegaţia
română a fost primită dc secretarul Departamentului de Stat, Robert Lansing. Descriind
audienţa la Lansing, Vasile Stoica notează că, la cuvântul rostit dc Vasile Lucaciu, care
a exprimat pe scurt obiectivele misiunii şi a pledat pentru sprijinirea de către Statele
Unite, a unificării României, Lansing a promis că SUA vor da lot sprijinul României
pentru continuarea luptei sale17.

13 Ion Stanciu. AliaţiJărâ alianţă; România şi SUA. 1914-1920. Bucureşti, 1992, p. 37.
11 Idem, Aspecte ale relaţiilor româno-americane în anii neutralităţii României 1914-1916 în
Studii şi materiale de istorie modernă, voi. VI, Ed. Academiei, 1979. p. 140.
15 Ibidem, p. 38.
10 FI. Constantinii!, I. Stanciu, Sprijinul şi lupta românilor din străinătate pentru cauza unităţii
româneşti (1914-1916), Rdel, 1970, nr. 12, p.1874.
17 V. Stoica, in America pentru cauza românească, Bucureşti, 1926, p.7.
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Ceva mai rezervat, V.S. Mamatey apreciază că delegaţia s-a bucurat de o
„primire mai rece”, răspunsul lui Lansing „formulat în generalităţi”, deşi elogia
rezistenţa românilor împotriva Germaniei, sc ferea cu grijă să aprobe scopurile urmărite
de români în război”.
în ccca ce priveşte „atitudinea rezervată” adoptată iniţial de Lansing, remarcând
interesul manifestat de Franţa, faţă de misiunea românească, se punea în gardă faţă dc
perspectiva încercărilor Antantei de a atrage Statele Unite pe poziţia sprijinirii integrale
a proiectelor lor. în al doilea rând, este de presupus că abia în timpul convorbirilor, el
realizează faptul că transilvănenii erau supuşi ai Austro-Ungariei, ţară cu care Statele
Unite nu era în război şi cu care, deocamdată nu intenţiona să-şi înrăutăţească relaţiile.
De altfel, Lansing avea să-i reproşeze pe un ton tăios lui Andrews, că nu
furnizase Departamentului dc Stat informaţii complete asupra misiunii. în acest context
se înscrie un episod carc avea să influenţeze negativ procesul de înţelegere a
problemelor româneşti de către guvernul american. Căutând să repare impresia
neplăcută pe care o produsese faptul că nu informase complet Departamentul de Stat,
Andrews trimite o telegramă şi un raport în care prezintă în mod părtinitor şi deformat
problemele românilor18.
în lucrarea sa The U.S. and East Central Europe, 1914-1918, V.S. Mamatey s-a
oprit asupra acestui episod. El sublinia că punctul de pornire al raportului, lipsit de
obiectivitate trimis de Andrews, trebuie căutat tocmai în greşeala pe care o comisese
personal. „Andrews, carc neglijase datoria elementară a unui funcţionar diplomatic de a
asigura informarea guvernului său, încearcă atunci să repare acest lucru, defăimând
scopul şi pe membrii misiunii” 19. Caracterul tendenţios al acestui document este
evident: Andrews l-a descris pe părintele V. Lucaciu ca pc un fel de „popă semivagabond” şi referindu-se la faptul că avea un fiu, l-a acuzat de imoralitate. El a
denigrat idealul unităţii româneşti, afirmând că doar 60-65% din populaţia Transilvaniei
erau români şi că din acest număr, doar jumătate sau chiar o treime, era în favoarea
unirii cu România. Susţinea de asemenea că doar o mică parte din transilvăneni au
salutat intrarea trupelor româneşti şi a încercai să acrcditeze ideea că marea majoritate a
transilvănenilor din Statele Unite ar fi loiali guvernului austro-ungar, insistând că
misiunea ar 11 urmărit tocmai să modifice accst sentiment20.
„Dintre toate rapoartele cercetate de autor - scrie Mamatey referindu-se la
propriile investigaţii printre sutele de documente de acest gen ale Departamentului dc
Stat - raportul lui Andrews este unic prin caracterul lui duşmănos, părtinitor şi
ignorant... Problema Transilvaniei era una dintre cele mai complexe din Europa. Chiar
dacă Andrews ar fi studiat-o pe-ndclete, lucru pe care nu l-a făcut, el ar fi fost incapabil
să prezinte un raport complet, nepărtinitor asupra ei deoarece nu exista nici un criteriu
obiectiv pentru a măsura ponderea numerică a diferitelor componente etnice ale
Transilvaniei...”
18 V.S.Mamatey, The U:S: and East CentraI Europe, 1914-1918: A study in IVilsonian
diplomacy and propaganda. 1957, Pricenton (APUD. Boris Rangheţ, Relaţii româno
americane in perioada primului război mondial 1916-1920, Cluj-Napoca, 1976).
19 B.Rangheţ, Relaţiile româno-americane in perioada primului război mondial, 1916-192»
Cluj-Napoca, 1976, 31-32.
20 V.S.Mamatey, op.cit, p. 123-126.
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în continuare. Mamatey arată că aceasta nici nu ar fi putut să-şi susţină
afirmaţiile cu argumente bazate pe cifre, date, deoarece asemenea informaţii nici nu
existau în statisticile maghiare, care erau cu totul părtinitoare, mai ales în ceea ce
priveşte ponderea numerică a diferitelor componente etnice din Transilvania, cu atât mai
mult cu cât în Ungaria nu au avut loc niciodată alegeri libere care să permită exprimarea
nestingherită a nemaghiarilor. După cum arată Mamatey în continuare, cea mai corectă
opinie ce se putea exprima asupra românilor transilvăneni era aceea că, la fel ca şi în
general masele largi din estul Europei Centrale, ci erau în cea mai mare parte ţărani
asupriţi, umiliţi din punct de vedere politic, care au învăţat de-a lungul secolelor de
oprimare din partea latifundiarilor şi funcţionarilor maghiari să-şi înăbuşe orice
sentimente politice pe carc le-ar 11 avut. Dar era greşit de a se interpreta pasivitatea şi
muţenia lor drept o loialitate pozitivă faţă de habsburgi. Şi Mamatey concluzionează:
„în prezentarea faptelor şi cifrelor, Andrews sărise într-adevăr mult peste cal. Raportul
său a provocat nu puţină senzaţie la Departamentul de Stat, unde a avut o largă
circulaţie . Nu mai este neccsar să spunem că raportul nu a ajutat cauza românească.
Problemei Transilvaniei nu i s-a acordat atenţie până în ultimele zile ale războiului, mult
timp după cc mişcările cehoslovacă şi iugoslavă au fost recunoscute şi încurajate
oficial”2 .
Episodul regretabilului raport Andrews trebuie considerat în contextul unei
destul de răspândite reprezentări iniţiale eronate a problemelor româneşti în rândurile
opiniei publice americane22. Şi tocmai în aceste împrejurări capătă o importanţă
deosebită, eforturile făcute pe diferite căi în vederea lămuririi cercurilor politice şi
opiniei publice din Statele Unite asupra coordonatelor reale ale problemei transilvănene
şi implicit a câştigării de simpatii şi sprijin pentru obiectivele misiunii româneşti.
în acest context trebuie privită activitatea misiunii româneşti, care după primirea
la Lansing a avut o întrevedere şi cu Newton Baker, ministru de război, unde a fost
prezentat un plan pentru formarea unei unităţi româneşti în America, plan alcătuit de
V. Stoica, cc cuprindea, în principiu, următoarele puncte: 1) organizarea unei unităţi dc
români transilvăneni şi bănăţeni voluntari, care nu erau cetăţeni ai Statelor Unite ; 2)
încadrarea acesteia în armata americană sub numele de „batalionul românesc” sau
„brigada românească”, în funcţie de numărul voluntarilor; 3) ofiţerii vor fi americani
sau transilvăneni avându-se în vedere că marca majoritate a voluntarilor erau români
originari din Transilvania şi B an a t; 4) subofiţerii trebuiau să fie români, foşti gradaţi îti
armata română în care şi-au efectuat stagiul militar; 5) limba de comandă urma să fie
engleza, cea de instrucţie de asemenea, întrebuinţându-se însă şi româna în caz de
nevoie, iar cheltuielile de echipament, trai şi transport urmau a II suportate de guvernul
SUA. După cum subliniază şi Vasile Stoica în observaţiile sale, „esenţialul era că
această unitate să fie recunoscută ca unitate românească”23.
Cu toate insistenţele delegaţiei române guvernul american, din motive dc ordin
constituţional, precum şi datorită dificultăţilor transportului peste Ocean, a tergiversat
aprobarea, dar lupta pentru înfiinţarea legiunii şi-a atins scopul politic.

' V.Stoica, op.cit, p. 11.
Ibidem, p.6-7.
’’ Ibidem, p. 11.
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Urmare a faptului că în cazul Bucovinei căile fluviale au fost pentru perioada de
dinainte de introducerea şi extinderea căilor ferate singurele drumuri ce puteau li
folosite în comercializarea produselor lemnoase, legislatorii de la Viena s-au ocupat cu
multă grijă de acest aspect.
Conform lucrării „Statistici comparative cu privire la Europa” apărută la
Lemberg la 1865, Bucovina se găsea în categoria I, a ţărilor foarte puternic împădurite,
pădurea ocupând 45,6% din suprafaţa totală a provinciei.
Numărătoarea cadastrală din 1819-1823 înregistrează o suprafaţă de 476.220 ha
pădure dintr-un total de 1.042.562 ha cât însemna suprafaţa Bucovinei, adică 45,6%,
procentajul suferind mici modificări încă o jumătate de secol pentru ca în ultimul sfert al
secolului al XlX-lea, suprafaţa împădurită să scadă la 451.220 ha1.
Imediat după anexiune, la 2 iulie 1776 intră în vigoare prima ordonanţă silvică
secondată şapte ani mai târziu de Regulamentul silvic, completat ulterior2. Aceste
reglementări făceau referiri asupra modului în carc „trebuie după rânduială să se ţină
pădurile în bună rânduială, să se hăznuiască şi să se taie”3. Consecinţă a acestor
strădanii de gospodărire a fondului forestier ce se continuă şi pe toată durata secolului al
XlX-lea, în anul 1911 toate pădurile din Bucovina erau amenajate4.
în primele decenii ale secolului al XlX-lea se înfiripează şi comerţul regulat cu
plutele pe râurile Bucovinei iar lucrările dc regularizare nu întârzie să apară, urmare a
profitului substanţial ce rezulta din acest comerţ.
Se întocmesc studii şi proiecte de amenajare a principalelor ape navigabile, cum
ar 11: „Prutul - studiu hidrografic” al consulului Austro-Ungariei la Galaţi, publicat în
nr. 4/1874 al revistei „Comunicările Socictăţii Geografice din Viena”5 sau proiectul
pentru regularizarea cursului râului Moldova, întocmit la Viena în 1891. Acest din urmă
proiect a făcut apoi obiectul unei leei votate de guvernul de la Viena în noiembrie
18976.
Nici în Moldova demersurile legislative pentru ocrotirca fondului forestier nu au
lipsit: hrisovul Iui Mihai Şuţu (1785), hrisovul lui Alexandru Calimachi (1792) sau
1Die Bukowina, Cernăuţi, 1899, p. 341
Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I (1774-1862), Bucureşti, 1993, p. 223-224
Ioan Milescu, începuturile amenajării pădurilor în România, în: „Terra Nostra”, Bucureşti,
1981 p. 252
1Ibidem, p. 257
Alexandru Duţă, Legături comerciale ale Bucovinei cu România prin intermediul navigaţiei pe
Prut la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului XX, în: ..Suceava. Anuarul
Muzeului Naţional al Bucovinei”, XXI, 1994, p. 238
Mihai-Ştefan Ceauşu, Istoricul Fondului Serviciu Ape Cîmpulung Moldovenesc, Inventarul
fondului Serviciu Ape Cîmpulung Moldovenesc p. 1
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pravila lui Mihai Sturza (1843) încercau să limiteze dacă nu să stăvilească, tăierile
iraţionale de păduri7.
Măsurile pentru protejarea fondului forestier li s-au adăugat şi încercările de
navigabilizare a râurilor importante în vederea valorificării masei lemnoase. Acest lucru
s-a dovedit dificil în contextul societăţii feudale moldoveneşti când drumurile vicinale
sau apele mici erau proprietate feudală. Pentru apele curgatoare era aplicat principiul
„apele cele mari sunt gospod, iar malul boieresc" dar abuzurile erau numeroase .
O frână la fel de serioasă în amenajarea cursurilor de apă din Moldova o
reprezenta lipsa de capital dar mai ales monopolul turcesc. Regulamentul Organic, în
pofida limitelor bine-cunoscute, reprezintă un pas înainte şi în acest domeniu. In
articolul 158 din Regulament se spune: „Şiretul şi Prutul, carc curg de-a lungul ţării spre
amiazăzi şi dau în Dunăre, să slujească spre coborârea mărfurilor şi a producturilor ţerei
- 0
fără vre-o dare de plată la plutirea lor” .
A urmat convenţia din ianuarie 1846 (aplicată începând cu 1848) ce a pus bazele
unui nou regim vamal înlocuirtdu-1 pe cel din 1835 care prevedea între altele:
- mărfurile şi produsele indigene, cu excepţia sării erau scutite de taxă vamală la
trecerea dintr-un principat într-altul
- mărfurile străine destinate unuia dintre principate se bucurau de libertatea de
tranzitare pe teritoriul celuilalt, taxele vamale achitându-se la locul desfacerii
mărfurilor1 .
Primul regulament care face referire la apele navigabile apare în anul 1863,
stipulând că râurile şi gârlele navigabile şi flotabile din Principatele Unite erau declarate
proprietate a statului".
Cele mai importante cursuri de apă se găseau în Bucovina doar prin cursul lor
superior sau reprezentau graniţa cu o altă provincie sau altă entitate statală, acest lucru
constituind încă un impediment în fluidizarea navigaţiei.
La 3/15 decembrie 1866 se înfiinţează Comisia Mixtă a Prutului compusă din
România, Austro-Ungaria şi Rusia adoptându-se convenţia „Stipulaţii privind navigaţia
pc Prut”. Această comisie cu sediul permanent la Galaţi a existat până după primul
război mondial .
Noua convenţie comercială şi vamală între România şi Austro-Ungaria din 1893
a tăcut posibilă reluarea exportului de lemn din Bucovina, măsurile vamale restrictive

7 Ioan Milescu, op. cit. p. 252.
8 Lconid Boicu, încercări de navigabilizare a râurilor moldoveneşti în prima jumătate a
secolului al XlX-lea, în: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»”, III,
Iaşi, 1966, p. 94.
9 Ibidem, p. 99-100; idem, Căile de comunicaţii terestre în Moldova între 1834-1848, în:
„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»’, IV, Iaşi, 1967, p. 83;
Alexandru Duţă, op. cit., p. 236.
10 Adrian Macovei, Unificarea vamală între Moldova şi Ţara Românească (I), în: „Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»”, VII, Iaşi, 1971, p. 235-238.
11 Constantin Şerban, Navigaţia pe Prut la mijlocul secolului al XlX-lea: proiecte şi realizări,
în: „Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei”, XX, 1995, p. 162.
12 Alexandru Duţă, op. cit., p. 236-237.
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din 1875 (15 lei/m3 lemn de construcţie, 50 bani/100 kg lemn de foc) oprind la graniţă
cea mai mare parte a lemnelor deplasate cu plutele pe râurile Bucovinei13.
In perioada interbelică, Convenţia Comercială încheiată între România şi
Polonia în 1922, într-o Anexă a Protocolului Final prevedea crearea unei Comisii
româno-polone a Ceremuşului pentru construirea în comun a unui baraj şi
reglementarea plutăritului pe această apă de frontieră14.
1. Forţa de m uncă
Clasificarea plutăritului în sălbatic şi organizat presupune şi o diferenţiere clară a
forţei de muncă aferente fiecărui tip de phitărit. în primul caz nu era nevoie de o forţă de
muncă specializată, celor implicaţi în munca la pădure revenindu-le şi sarcina dc a
supraveghea lemnul ce plutea liber şi a-1 slobozi acolo unde se formau „zahaturi”, dar ei
puteau fi ajutaţi de locuitorii satului, bărbaţi şi femei deopotrivă şi chiar dc către tineri
ce nu ajunseseră la majorat. Atunci când vorbim însă de plutăritul organizat, cu plute
dirijate, lucrurile se schimbă. Existau reguli clare (înserate şi în Legea Regimului
Apelor) cu referire la vârsta şi sexul celor ce aveau dreptul a exercita această meserie.
Astfel, doar bărbaţii cu vârsta minimă 18 ani erau în drept a conduce plutele; dat fiind
gradul mare de risc, prezenţa pe plute a femeilor sau a minorilor era considerată
contravenţie şi sancţionată ca atare15.
în perioada SOVROM-LEMN-ului, ca urmare a plutăritului foarte intens pentru
satisfacerea pretenţiilor sovietice, are loc încurajarea angajării femeilor în ramurile
industriale prin tradiţie ocupate doar de bărbaţi; ca urmare, conform recensământului
din februarie 1956, din cei 19.657 muncitori forestieri din regiunea Suceava, 409 erau
femei adică 2%, între cei 167 plutaşi înregistraţi în regiune (toţi erau din raionul Vatra
Dornci) se găsea şi o.femeie16, lucru de neînchipuit în perioada de dinainte de război.
Gospodăria ţărănească din bazinul Bistriţei din amonte de Piatra Neamţ se baza
aproape în exclusivitate pe creşterea animalelor şi lucrul la pădure, după cum aflăm şi
dintr-o plângere a locuitorilor unor sate riverane Bistriţei: „căci alijverişul lor este pre la
zîle di tîrg cît şi prin cărăuşie i cărături de cherestele dc la schela Pietrii” 17.
Conform unui document din 1843, plutaşii se recrutau dintre locuitorii din
regiunea de munte: „iar acei mai săraci ce nu au vite şi se năimesc plutaşi şi tăietori de
cherestele cu toporul^ ” 18. Aceştia se angajau prin liberă învoială, înţelegerile fiind
consemnate în zapise19.
Mihai Lazăr, Războiul vamal dintre România şi Austro-Ungaria, în: ”Suceava. Anuarul
Muzeului Judeţean”, V, 1978, p. 281-286.
Arhivele Statului Suceava. Fond Serviciul Ape Câmpulung Moldovenesc. Dosar 176/1941,
is P'2'
Arhivele Statului Suceava, Fond Serviciul Ape Câmpulung Moldovenesc, Dosar 96/1937, f.
30; ibidem, Dosar 206/1941, f. 31.
Recensământul populaţiei din 21 feb. 1956. Structura social-economică a populaţiei, voi. 2,
Direcţia Generală de Statistică, Bucureşti, 1961, P- 465, p. 500.
Arhivele Statului Iaşi, Secretariatul de Stat, Dosar 311, f. 129, apud Adrian Macovei, op. cit.,
p. 167.
Arhivele Statului Iaşi, Tr. 1772, op. 2020, nr. 44.036, f. 49, apud Leonid Boicu, op. cit.,
( p .l04.
19 Ibidem, nr. 16527, f. 1.
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în zona Bistriţei Aurii şi pe afluenţii unde s-a păstrat mica proprietate, exista şi
situaţia ca muntenii să-şi plutească singuri lemnele pentru trebuinţa proprie sau cele
destinate comercializării. De regulă însă, proprietarul, fie că era persoană fizică fie
obştea, negociază cu comercianţii de lemn valoarea arborilor din parchet iar apoi
cumpărătorul tocmeşte la rândul său plutaşi pentru coborârea lemnului pe firul apei până
la un anumit punct sau până la destinaţia finală.
în perioada interbelică plata plutaşilor se făcea anticipat, de cu toamnă, în funcţie
de cantitatea de lemn ce urma a fi plutărită în viitorul sezon. în cazul în care „principalii
plutitori”, adică principalele 2-3 firme cumpărătoare autorizate să transporte lemn
întârziau sau refuzau a încheia contracte de concesionare, plutaşii îşi vedeau ameninţată
principala sursă de venit, singura pentru mulţi dintre ei.
Dacă plutaşii erau în marea lor majoritate români, nu acelaşi lucru se poate
spune şi despre proprietarii lemnului flotat, numele româneşti apărând doar în coada
listelor, cu cantităţi mici dc lemn achiziţionat.
într-o cerere de mediere a unor comercianţi de lemn români contra societăţii
P&C Goetz, datată 29 iunie 1928, stă scris: „prin oprirea plutăritului, câteva sute dc
plutaşi români ar fi puşi în neputinţa de a-şi câştiga pâinea de toate zilele pc apa
românească care este Bistriţa pentru capriciul şi reaua intenţie a unei firme înstrăinate
care a tras în trecut destule şi prea puţin meritate foloase din pădurile strămoşilor
români”20.
Această adresă a venit nu întâmplător, în perioada interbelică, în rândul
principalilor comercianţi de lemn ce au monopolizat practic acest comerţ predominând
nume ca: Bruno şi Moeses Paecht, Stupp et Fuchs, Leib Pistincr. Mendel Gottlicb.
Kleipper, Sand Moses. Isack Blechner sau lanos Calmanovici21.
Spre exemplu, în acelaşi an 1928, pentru acordarea autorizaţiei dc plutărit pe
apele Bistriţa Aurie, pâraicle Ţibău, Cârlibaba şi Ncgrişoara se detaşa dc departe
Societatea P&C Goetz. având de plată 927.563 lei, urmată la mare distanţă de Societatea
“Uniunea Românească” şi Fraţii Ellenbogen. între cei 18 plutitori cu o contribuţie sub
6.000 Iei sc găseau şi 5 români cu o contribuţie totală de 9.045 lei dintr-un total de
1.759.418 lei, adică 0,51%22.
Dintr-o notă a Serviciului Special al Siguranţei Câmpulung aflăm că un anume
colonel Niculcea, membru în L.A.N.C., împreună cu alţi doi membri ai aceleiaşi
formaţiuni politicc din oraşul Vatra Dornei, au constituit în februarie 1927 o obşte a
plutaşilor în scopul îmbunătăţirii situaţiei economice a acestora, îndemnându-i pe
plutaşi să ceară salarii mult mai mari. Ca o consecinţă a agitaţiilor făcute în rândul
plutaşilor dc pe Dorna şi Bistriţa, firma Goetz se adresează autorităţilor cerându-le să
intervină pentru aplanarea conflictului. Urmare a sistării plutăritului şi rămânând fără
slujbe, plutaşii au desconsiderat indicaţiile primite de la conducătorii Obştii şi s-au
angajat pe vechile salarii conflictul, fiind aplanat23.

11 Arhivele Stalului Suceava, Fond Prefectura Câmpulung Moldovenesc, Dosar 66/1928, f. 37.
21 Arhivele Statului Suceava. Fond Serviciul Ape Câmpulung Moldovenesc, Dosar 90/1937, f.
^ 21-22; ibidem, Dosar 93/1937, f. 18.
22 Arhivele Statului Suceava, Fond Prefectura Câmpulung Moldovenesc, Dosar 66/1928. f. 93.
23 Ibidem, Dosar 69/1927, f. 5-7.
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Au existat şi încercări timide de protejare a forţei de muncă autohtone, dacă
luăm în considerare faptul că în acelaşi an 1927, la concursul pentru ocuparea posturilor
de agenţi dc control pentru supravegherea plutăritului, candidaţii trebuiau să prezinte
certificate originale din care să reiasă că sunt de naţionalitate română24. O posibilă
explicaţie a accstei condiţii ar putea fi găsită şi în preocuparea autorităţilor de a preveni
o eventuală complicitate a acestor funcţionari având atribuţii dc control cu persoanele ce
comercializau lemnul, persoane care, după cum am arătat mai sus, în marea lor
majoritate , nu erau dc naţionalitate română.
Spre deosebire de alte categorii de lucrători din industria forestieră, plutaşii erau
plătiţi mai bine, dar era o muncă extrem de periculoasă şi prea puţin reglementată din
punct dc vedere al condiţiilor de muncă. Datorită lăcomiei comercianţilor care-i plăteau
insuficient pe plutaşi, aceştia erau nevoiţi să mărească cubajul plutelor de la 50m3 în
perioada de dinainte de primul război mondial, la 120-150m3 în perioada interbelică, ei
fiind plătiţi la m3 dc lemn plutit2'\ Rezultau plute mult prea mari şi greu de condus şi ca
urmare sc înmulţeau accidentele grave şi cazurile când plutele se spărgeau.
Un fost plutaş îşi aminteşte astfel de evenimente: „Pe Ilie Şorăndaru l-a prins
lemnele într-o zahată, i-o prins picioarele acolo şi l-o omorît, s-o strâns lemn peste lemn
pânî ci i-o prins jumătati di trup acolo şi l-o omorît”, sau „Pe George Buzilă l-au prins
lemnele între lemne şi i-au rupt un picior da s-a vindicat şi în doi ani o fost iar la pluti
apoi i-au rupt celălalt picior şi iar s-o dus la Maieru (un medic din Vatra Dornei, n.
A.P.) şi s-a făcut bine ”. Dacă plutaşul pierdea lemne din plută, le plătea cu toate fazele
tehnologice: fasonat corhănit, tras cu vilele, depozitat la malul apei, legat în plută26.
După cel de-al doilea război mondial, condiţiile de muncă ale plutaşilor s-au
îmbunătăţit simţitor, au fost introduse echipamente de protecţie, scule moderne,
tractoare, macarale şi mijloace auto pentru întoarcerea plutaşilor.
2. Aspecte organizatorice
în noiembrie 1920, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor, a
luat fiinţă o Direcţiune a Apelor având ca atribuţii:
Organizarea unui serviciu hidrografic
Studierea, proiectarea şi executarea de lucrări de regularizare şi
navigabilizare a râurilor şi canalurilor interne
Poliţia apelor, concesionarea folosinţelor de apă
Pentru Bucovina. Serviciul Apelor şi-a avut sediul mai întâi la Rădăuţi, apoi la
Câmpulung Bucovina.27
în perioada interbelică a funcţionat şi un Comitet dc plutărit format din
concesionari principali şi coplutitori. Acest Comitet îşi avea atribuţiile fixate într-un
Regulament anexat dosarului şi aprobat de Serviciul apelor28.

24 Ibidem, Dosar 69/1927, f. 1.
25 Ibidem, Dosar 113/1938, f. 27.
26 Informator Paţa Vasile, n. 1932, interviu luat la 4 oct. 2001, arhivă personală, A. Prepeliuc
27 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 1-2.
2SArhivele Statului Suceava. Fond Serviciul Ape Câmpulung Moldovenesc, Dosar 206/1941, f.
t
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Toţi plutitorii care urmau să plutărească în anul următor trebuiau să achite la
acel comitet taxele de plutire anticipat. Una din atribuţiile acestui comitet era
organizarea unei anchete de plutărit în vederea stabilirii cuantumului cheltuielilor pentru
campania de plutărit din anul următor şi avea loc de regulă primăvara pc Bistriţa şi pe
acei afluenţi unde existau parchete în exploatare. Erau calculate cheltuielile de investiţii
cuprinzând29:
lucrări hidraulice necesare pentru apărarea podurilor, zidurilor de sprijin şi a
malurilor unde se ciocnesc plutele
întreţinerea, repararea barajelor
plata păzitorilor acestor baraje
drenarea albiei
chirii pentru curtea barajelor, pentru locuinţele păzitorilor barajelor
cheltuieli cu întreţinerea drumului de acces
cheltuieli de administraţie
In funcţie de aceste cheltuieli se calcula suma contribuţiei la plutărit pentru
fiecare plutitor şi fiecare curs plutabil exprimată în lei/m 3/km. în perioada 1932-1938,
conform statisticilor oficiale, contribuţiile la plutărit în bazinul Bistriţei, arondat
Serviciului ape Câmpulung, au fost30:
Denumirea
cursuluidc
apă plutabil
Pârâul
Cucureasa
Pârâul Tcşna
Pârâul Coşna
Pârâul
Negrişoara
Râul Dorna
Pârâul Ti bău
Pârâul
Cârlibaba
Râul Bistriţa,
cursul sup.
Pârâul
Dumitrelul
Pârâul Haita
Râul Neagra
Şarului
Râul Bistriţa,
cursul inf.

Se observă că aceste contribuţii diferă simţitor de la un curs de apă la altul (de
îegula, contribuţia era cu atât mai însemnată cu cât cursul de apă era mai mic ca debit şi
deci necesita costisitoare amenajări hidraulice), cât şi pc aceeaşi apă, dc la un sezon dc
plutărit la altul. Astfel, plutăritul pe râul Bistriţa inferioară costa şi de 100 de ori mai
puţin decât pe pârâul Negrişoara de exemplu. Acest lucru se datora debitului suficient al
Bistuţei pe cursul inferior, ccea ce lăcea posibilă plutirea fără baraje, cea mai mare parte
a cheltuielilor datorându-se acestor baraje (haituri sau homoance).
Dacă sc constata că unele baraje de pc afluenţi influenţau favorabil plutăritul pe
Bistriţa prmtr-un aport important de debit deversat, parte din cheltuicli puteau fi trecute
spre amortizare pe râul Bistriţa31.
Si întreţinerea drumului de acces la aceste baraje se dovedea costisitoare:
„Drumul pe uscat este o parte integrantă a căii dc apă întrucât pc acest drum se duc
plutaşii şi legătorii de plute la depozitele de lemn, sc transportă cu căruţele toate
alimentele şi materialele necesare exploatării lemnului, pentru funcţionarii şi proprietarii
de lemn, pentru ajutoare medicale muncitorilor ”32 sau „...căruţele încărcate de
coplutitori care transportă şprăngi, alimente şi alte materiale la barajele Netedu, Bancu
şi homovanca Coşna, fără a -1 repara. Coplutitorii sunt obligaţi să repare uzura drumului,
plătind
o sumă
drumurile
. primăriei care va repara podurile, va desfunda şanţurile şi va pietrui

Mărimea contribuţiei în lei
1932

1933

----

----

- - -

- - -

1934
3.0763

1935
7.6041

1936
6.4232

1937
5.1700

1938
4.000

Pentru supravegherea plutăritului existau puncte de control unde se făcea
verificarea
de control. actelor ce însoţeau plutele de către personalul specializat, respectiv agenţii
La nivelul anului 1927 (conform unui document de arhivă cu referire la un
concurs de ocupare a acestor posturi cu agenţi de control), punctele de control pentru
supravegherea plutăritului în bazinul Bistriţei din amonte de Broşteni erau:
Cârlibaba: supravegherea plutăritului pe Bistriţa Aurie de la opustul acestui
■âu şi până la Cârlibaba, plus pâraicle Cibău şi Cârlibaba
Iacobeni: cursul Bistriţei Aurii pe sectorul Cârlibaba - Vatra Dornei şi pârâul
Deaca

1.2417
0.9681
3.3530

2.2166
1.5402
2.9248

2.000

1.7290
5.5614

2.6494
7.1156
5.000

2.2000

0.8970
4.3873

2.5100
2.6500

1.5000
3.5000

1.1824
1.2300
0.7110

1.7153
1.4300
1.1500

2.4046
1.0530
1.3390

1.0593
2.4194
0.5582

1.8130
0.5336
2.6850

1.1750
0.4000
0.7800

1.3000
0.3500

0.3700

0.3700

0.3700

0.4324

0.1772

0.1680

0.1600

----

----------

----------

----

5.0700

5.2800

7.8600

----------

—

- - -

5.8339
0.3192

5.6000
05100

8.0000

1.1400

Neagra Şarului: pe Neagra de la Barajul Obştii Neagra Şarului, până la gura
pârâului Neagra-’'1.

----------

0.0560

0.0900

Doar o mică parte din lemnul exploatat în bazinul Bistriţei avea ca destinaţie
oca îtăţile riverane, majoritatea plutelor din regiune trecând prin principalul punct dc

1.0800
----------

—

-

0.6643

2.2663

----------

----------

----------

----------

1.2000

Vatra Dornei: pe Dorna dc la izvoare până la Chilia şi pârâul Negrişoara
Coşna: pentru pâraicle Cucureasa, Coşna şi Tcşna, până la vărsarea în râul
Dorna
Crucea: cursul Bistriţei, sectorul Gura Negri - Crucca
Gura Negri: cursul Bistriţei, sectorul Chilia - Crucea
Broşteni: cursul Bistriţei, sectorul Crucea - Broşteni şi pc râul Neagra
Broşteni

Arhivele Statului Suceava. Fond Serviciul Ape Câmpulung Moldovenesc , Dosar 113/193 8, f.
29 Ibidem, Dosar 96/1937, f. 211, 218-225.
30Arhivele Statului Suceava, Fond Prefectura Câmpulung Moldovenesc, Dosar 113/1938, f. 26.
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32 Ibidem, Dosar 113/1938. f. 26 verso.
Ibidem, Dosar 96/1937, f. 205
Aihhelc Statului Suceava. Fond Prefectura Câmpulung Moldovenesc, Dosar 69/1927. f. 1.
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control Piatra Neamţ, unde are loc compunerea şi descompunerea plutelor. Următorul
punct de control era Bacău, unde se construiau plute mai mari cu actele lor şi plecau la
destinaţie în aval de Bacău, pe Siret3\
Aceşti agenţi de control încheiau un proces verbal de contravenţie, în cazul în
care constatau una sau mai multe nereguli:
• I.ipsa autorizaţiei de plutire prevăzută de lege;
• Conducătorul plutei nu are actele prevăzute prin hotărârea de autorizare;
• Cubajul plutei depăşeşte cubajul stabilit pentru respectivul curs de apă;
• Cubajul plutei nu corespunde cu cubajul arătat în actele de transport;
• Plutaşul s-a opus controlului;
• Plutaşul (sau ajutorul acestuia) era minor sau de sex feminin36.
Cea mai frecventă contravenţie o reprezenta plutăritul fără autorizaţie, faptă
pentru care se plătea taxă dublă sau amendă pentru contravenţie. Dintr-o cerere de
plutire a unei cantităţi de lemn pe distanţa Dorna - Galaţi, datată 1943, aflăm în ce
condiţii se elibera această autorizaţie de plutire:
acont asupra taxei de plutire
taxa dc timbru
taxa dc eliberare a autorizaţiei
Totodată, în cerere se specifică numele vânzătorului, locul dc unde a fost
cumpărat lemnul în picioare şi cantitatea şi trebuia să conţină sigla aplicată pe lemn37.
Taxa dc transport destinată fondului apelor putea fi achitată în trei rate: prima
rată odată cu cererea de autorizare, a doua la mijlocul sezonului - de regulă în luna iulie
- şi cca din urmă rată la finalul campaniei de plutire.
Persoanele sau firmele găsite Iară cerere de autorizare a plutăritului trebuiau să
achite o taxă dc plutire egală cu taxa pentru distanţa de la opust până la gura văii
plutabile. în cazul lipsei sau inexactităţii locului de pornire sau a locului dc destinaţie,
pluta se considera a avea parcursă distanţa dintre locul de pornire şi locul de destinaţie,
cele mai îndepărtate utilizate de firma titulară (sau persoana fizică) în sezonul de plutire
din anul respectiv38.
Tot proprietarul lemnului era dator să plătească eventualele daune provocate de
plutele proprii lucrărilor hidrotehnice de pe parcursul rutei de plutărit (poduri, căşiţe,
lese etc).
Dintr-o statistică a contravenţiilor la regimul plutăritului pe râul Neagra din anul
1936, reiese că s-au înregistrai 44 dc infracţiuni cu plute cuprinse între 6 - 1 3 0 m3 şi 4 —
22km , în celc mai multe cazuri (40) fiind implicate plute Iară autorizaţie de plutire cu
un volum de 20 - 45 m3. unii plutaşi fiind chiar la a treia sau a patra infracţiune în acel

35Arhivele Statului Suceava, Fond Serviciul Ape Câmpulung Moldovenesc, Dosar 176/1941. f.
152.
6 Ibidem, Dosar 206/1941, f. 31.
' Ibidem , Dosar 263/1943. f. 31.
's Arhivele Statului Suceava, Fond Prefectura Câmpulung Moldovenesc, Dosar 57/1929, f. 3.
Arhivele Statului Suceava, Fond Serviciul Ape Câmpulung Moldovenesc. Dosar 83/1936, f.
47.

Se întâmpla frecvent ca plutele să depăşească cubajul legal de 50 m3 stabilit
pentru afluenţii Bistriţei şi cursul inferior al acesteia, atât ca rezultat al lăcomiei
comercianţilor (un cubaj mai mare reprezenta un cost dc transport mai mic), cât şi ca o
consecinţă a unor situaţii particulare. Astfel, un comerciant de lemn din zonă - M.
Kissmann - Sc plângea autorităţilor locale că: „este imposibil a plutări conform hotărârii
luate deoarece noi avem lemn mare - butuci - care, din lipsă de lemn mic pentru buzari
- tabla înainte unde este aşezală cârma - trebuie să fie din lemn mai mic pentru a putea
cai mi pluta iar tablele din urmă, cari vin legate una după alta cu buluci trebuie să
întreacă 50 ni3”40.

ABSTRACT
As Bucovina has always been an area covcred with dense forests, the household
activities here were centred on cattle rising and vvood exploalation. Due to the poor
condition o f roads and means o f transport, rivers were the most important way o f
transporting timber. Although the labour force needed for wood exploatation and
transport \vas ensured mostly by romanian workers.comcrce with wood was done
mainly by foreign entrepreneurs. After Unification, rafting became easier due to a new
legislaţion system and generalisation o f timber rafting regulations. The fact that all
nvers in t|lc Bistriţa basin had becii made proper for rafting was also an advantage.
With the completion o f the dam on Bistriţa river and the improving o f truck and railway
transport, rafting decreased its importance, remaining only an everlasting memory in the
hearts ol the former raftsmen.

ibidem, Dosar 113/1938, f. 279.
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N OTE DE L E C T U R Ă

N IC O L A E U R SU L E SC U , FELIX A D R IA N T E N C A R IU ,
R E L IG IE Ş I M A G IE LA E S T D E CARPA ŢI A C U M 7000 D E AN I.
TE Z A U R U L CU O B IE C T E D E C U L T D E LA IS A IIA / R E L IG IO N A N D
M A G IC A T E A S T O F C A R P A T H IA N S 7000 Y E A R S AGO. T R E S U R E W IT H
CUL T O B J E C T S O F ISA IIA / R E L IG IO N E T M A G IE A L 'E S T D E
CARPA T E S I L V A 7000 A N S. T R E SO R D 'O B J E T S D E C U L T E D E I S A I I A ,
C A SA E D IT O R IA L Ă D E M IU R G , IAŞI, 2006, 156 P., 10 PL.
Ion M A REŞ

Multe necunoscute ale preistoriei încep, încet, încet, să fie descifrate de
specialişti. Taine care nu puteau 11 pătrunse încep să se lumineze spre cunoaştere. O
serie importantă dc descoperiri arheologice efectuate în anii din urmă descifrează
probleme mai puţin cunoscute legate de practici spirituale preistorice, de religie şi
magie. Cartea de faţă este urmarea unei excepţionale descoperiri arheologice: tezaurul
cu obiecte de cult dc la Isaiia. com. Răducăneni, jud. laşi.
Autorii volumului au exprimat chintesenţa cărţii prin cuvinte de mare
profunzime: „Oare e prea mult o carte pentru un ansamblu de obiecte de cult. fie el şi un
unicum, prin compoziţia şi valoarea sa ? Convingerea noastră este că „tezaurul” de la
Isaiia merită cu prisosinţă paginile unei cărţi.” (Introducere. p. 10). Subliniem şi noi:
este o carte de exccpţie. un bun pentru ştiinţă şi cunoaştere.
Nu mult timp după ce piesele componente ale tezaurului au fost scoase la
lumină din vasul în care s-au aflat, am avut bucuria de a le vedea la Seminarul de
Arheologic din Iaşi. A fost într-adevăr un moment emoţionant.
Tezaurul cu obiecte de cult de la Isaiia şi Soborul Zeiţelor din aşezarea culturii
Precucuteni II din tell-u 1 eneolitic la Poduri - Dealul Ghindaru sunt remarcabile
realizări ale plasticii de cult din nco-encoliticul european. Contemporane şi aproape
identice prin conţinut, cele două tezaure sunt truse cu piese de cult legate dc practici
spirituale, religioase şi magice ale comunităţilor umane din acele vremuri.
Cartea de faţă a apărut în condiţii grafice deosebite la Casa Editorială
Demiurg , Iaşi. 2006 şi include 156 pagini cu imagini, o hartă şi 8 planşe la sfârşitul
volumului. Este structurată pe următoarele capitole: Introducere (p. 7-10). Geografie şi
istorie la confluenţa Prutului cu Jijia (p. 11-14), Dezvăluirea unei lumi uitate (p. 1534). Cum s-a descoperit „tezaurul” (p. 35-38), Construcţia cu rol de sanctuar de la
Isaiia (p. 39-56), A existat o magie a numerelor în eneolitic ?(p. 57-60), O viziune
medicală asupra statuetelor de la Isaiia (61 -64), Credinţe şi reprezentări religioase la
comunităţile eneoliticului timpuriu din Moldova (p. 65-76). Epilog: o continuare
necesară (p. 77-80), Catalogul descoperirilor din construcţia - sanctuar de la Isaiia(p.
82 -133), Summary (p. 134-138), Resume (p. 139-143), Bibliografie (p. 144 -151),
Abrevieri (p. 152), Indice general (p. 153 -156), Planşe.
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Din Introducere aflăm că într-un „sat moldav cu nume dc rezonanţă biblică,
primele săpături arheologice care aveau să ducă la descoperirea uneia dintre cele mai
interesante aşezări eneolitice... ” (p. 7) au fost iniţiate în 1996 de prof. Vicu Merlan,
urmate apoi de săpăturile arheologice din anii 1998. 2000-2005 conduse de distinsul
prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu. Fortuna a făcut ca din primul sondaj, să înceapă a fi
dezvelită construcţia - sanctuar care aparţine culturii Precucuteni II şi în care s-a aliat
tezaurul cu obiecte de cult. „descoperire emblematică pentru această staţiune
arheologică" (p.10), făcută cunoscută de prof. Nicolae Ursulescu printr-o serie dc
discuţii, conferinţe naţionale şi internaţionale, prin publicarea de articole în reviste de
specialitate din ţară şi europene, prin mediatizare, expoziţii temporare şi editarea de
cataloage (p. 9 -10).
în capitolul Geografie şi istorie la confluenţa Prutului cu Jijia. aflăm date
referitoare la amplasarea
geografică / topografică a .v/7//-lui dc la Isaiia - Balta
Popii (constatăm că şi toponimul include conotaţii spirituale), amplasat în apropierea
confluenţei râului Jijia cu Prutul, în nordul Podişului Bârladului, aproximativ în zona
centrală a Moldovei, lângă un vechi drum. într-un loc cu resurse naturale îmbietoare
pentru locuit (p. 11).
Paginile din capitolul Dezvăluirea unei lumi includ trăirile pline dc satisfacţii
prilejuite de interesantele descoperiri arheologice de la Isaiia. în derularea cercetărilor
arheologice, factorul uman - arheologul - este umbrit de excepţionalele descoperiri
arheologice: locuri sacre (ansamblu de cult), locuinţe, vetre, cuptoare, piese dc cult etc.
(p. 16 - 24). Cercetările interdisciplinare au furnizat date relevante asupra mediului zonei
în care au vieţuit locuitorii de la Balta Popii din Isaiia (p. 24-25). Stratigrafia situ-lui
prezintă succesiunile de locuire: resturi sporadice din cultura ceramicii liniare,
Precucuteni II (cu două etape de locuire). Precucuteni III. urme de locuire din epoca
bronzului, Hallstatt timpuriu, din sec. IV. legat de necropola cu morminte sarmatice
timpurii şi o locuire sporadică de la începutul mileniului II (p. 25 - 26).
Cum s-a descoperii „tezaurul’' este capitolul plin de mistere. Cititorul are în faţă
filmul descoperii tezaurului: în 1996. prof. Vicu Merlan scoate la lumină vasul plin cu
pământ în care erau piesele complexului de cult, apoi recipientul zace neatins la Muzeul
din Muşi. Pc 4 decembrie 1999, la laboratorul Seminarului dc Arheologic din Iaşi este
adusă punga cu preţiosul recipient. în pământul din acesta au fost găsite statuete,
scăunele, bile de lut şi conuri mici (p. 35 - 37). Apreciem faptul că prof. Vicu Merlan nu
a avut curiozitatea de a scoate pământul din vas.
Construcţia cu rol de sanctuar de la Isaiia este locul în care un personaj
important al comunităţii, cu atribuţii spirituale / religioase, îşi avea sediul. Inventarul
sanctuarului cuprinde diverse piese de cult (măsuţe - altar, cutii dc ofrandă, trusă de
ceremonii, vas de tip askos, tablete cu semne simbolice, idoli) şi domestice (vase,
unelte, râşniţe) (p. 39). Cercetarea construcţiei este minuţios prezentată dc autorii
investigaţiilor (p. 40 - 41), de asemenea, sunt analizate piesele de cult descoperite în
acest sanctuar (p. 41- 46). Tabele, planuri şi imagini completează prezentarea riguroasă
a descoperirilor arheologice din inventarul sanctuarului (p. 47 - 56).
în capitolul intitulat sugestiv A existat o magie a numerelor în eneolitic ? aflăm
date interesante referitoare la cheia numerică a celor două ansambluri de cult de la
Poduri şi Isaiia, cifrată prin numărul 21 „care în religiile din perioada istorică reprezintă
simbolul atotputerniciei divinităţii” (p. 57). Analiza ştiinţei numerelor aduce noi
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lămuriri asupra cunoştinţelor de matematică, astronomie dezvoltate din neo - eneolitic.
concepţii care au dus la formarea ştiinţei numerologici din evul mediu şi din epoca
modernă (p. 57). Autorii constată că „cele 21 statuete ar reprezenta Panteonul zeiţelor
lumii precucuteniene (şi poate nu numai al acesteia !) sau ipostaze ale Marii Zeiţe, la
care sc adaugă şi diferite alte reprezentări stilizate ale acoliţilor masculini (coarne.
phalus-uri şi chiar rare statuete cu însemnele masculinităţii) (p. 58).
în capitolul intitulat O viziune medicală asupra statuetelor de la Isaiia. sunt
discutate interpretările medicului Romeo Dumitrescu (un mecena al arheologiei culturii
Cucuteni, finanţatorul cercetărilor arheologice dc la Isaia) asupra pieselor ce alcătuiesc
Soborul Zeiţelor dc la Poduri şi din cuprinsul tezaurului de la Isaiia (p. 61 - 64).
Analizele comparative, efectuate din punct de vedere medical de Romeo Dumitrescu, au
dus la emiterea unor ipoteze şi dileme interesante referitoare la piesele de la Poduri şi
Isaiia: „că ele ar trebui interpretate ca o trusă de fertilitate, în legătură cu ciclul
menstrual optim” (p. 61).
Capitolul Credinţe şi reprezentări religioase la comunităţile eneoliticului
timpuriu din Moldova (p. 65 - 76) conţine date importante referitoare la viaţa spirituală
existentă la culturile Precucuteni - Cucuteni - Tripolie şi alte culturi eneolitice:
sanctuare, locuri de cult. complexe şi piese dc cult (p. 65-76). structuri şi amenajări de
cult (p. 67-70). poziţia construcţiei sanctuar în cadrul aşezării (p. 70-74).
Epilog: o continuare necesară reliefează adevărata imagine a civilizaţiilor
eneolitice, o lume aflată în actualitate prin viaţa cotidiană (profană) şi spirituală (sacră).
Redăm din opinia autorilor cărţii: „Aşezarea precucuteniană de la Isaiia ne-a mai arătat
că Homo religiosus al acelor timpuri, dincolo de practicarea ritualurilor de cult în cadrul
unor ceremonii colective, desfăşurate într-un spaţiu comun (sanctuarul), la anumite
ocazii, avea şi o viaţă religioasă cotidiană, în propria locuinţă, cu practici rituale
derulate mai ales în preajma vctrelor şi cuptoarelor.” (p. 79).
Piesele arheologice aliate în inventarul sanctuarului dc la Isaiia sunt incluse în
Catalogul descoperirilor din construcţia - sanctuar (p. 83 - 133): un recipient de lut. 21
statuete antropomorfe, 13 scăunele, 21 conuri mici de lut şi o piesă de formă
triunghiulară, 21 de bile mici de lut, parţial perforate, 42 de bile mici de lut. complet
perforate, un vas askos. o măsuţă - altar, două tablete cu semne simbolice, un vas cu
picior, un fragment de oală. o ulcică bitronconică, o oală - borcan, un fragment de cutie
dc lut. un capac, o fructieră fragmentară, o statuetă fragmentară, un fragment de capac
rectangular, cinci picioare de măsuţă-altar / cutie, un picior şi bucată din baza unei
cutii, şase picioare dc măsuţă-altar / cutie.
Cartea include rezumate în limbile engleză (Summary, p. 134-137) şi franceză
{Râsurne. p. 139-143), Bibliografie (p. 144-151). Abrevieri (p. 152). Indice general (p.
153 - 156) şi Planşe.
Descoperirea complexului de cult Soborul Zeiţelor de la Poduri - Dealul
Ghindaru. în nivelul Precucuteni II, a fost urmată la puţin timp de aproape similarul
tezaur de la Isaiia. Panteonul din precucutenian este conturat prin aceste senzaţionale
descoperiri arheologice. Suntem convinşi de faptul că multe din enigmele preistorici vor
putea 11 descifrate în viitor.
într-o vreme în carc arheologia parcă dispare încet. încet din nomenclatorul
activităţilor ştiinţifice curente, se ivesc, chemate de taină, descoperiri senzaţionale dc
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piese din categoria tezaur a patrimoniului naţional. Fără discuţie, satul Isaiia a intrat mai
repede în circuitul localităţilor europene.
Cartea despre tezaurul de la Isaiia este excepţională. Scrierea atractivă,
enunţurile pertinente, datele ştiinţifice abundente captivează atenţia cititorului,
deconspiră o lume cifrată. Ne regăsim poate din nou aproape de primordial. Suntem
aproape de textul Scripturii: Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână clin pământ, ct
făcut pe om şi a suflat în fa ţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie (Facerea,
cap. 2 / 7).
Nu ne rămâne decât să-i felicităm pc autorii volumului pentru această carte de
excepţie şi să o recomandăm cititorilor, pentru a o parcurge în tihnă.

V A SILE PA L A D E, A Ş E Z A R E A Ş I N E C R O PO LA D E LA B Â R L A D -V A L E A
S E A C Ă (S F Â R Ş IT U L SEC. A L III-L E A - A DOUA J U M Ă T A T E A SEC. A L
V-LEA), E D IT U R A ARC, B U C U R E ŞT I, 2004, 719 P., 296 FIG.
Vasile D IA C O N U

Apărut postum, sub atenta îngrijire a cercetătoarei Eugenia Popuşoi, volumul
de faţă reprezintă o încununare a prolificei activităţi arheologice desfăşurate dc către
Vasile Palade, preocupat de studiul istoriei şi arheologiei mileniului întâi şi îndeosebi de
perioada daco-romană (sec. II-V e.n.).
încă de la începutul lucrării, cuvintele omagiale exprimate de către cercetătorii
Ion Ioniţă şi Dan. Gh. Teodor, colegi de breaslă şi buni cunoscători ai activităţii lui
Vasile Palade. contribuie din plin la schiţarea unui portret cât de poate dc realist al
arheologului bârlădean. în plus. lista lucrărilor publicate este un argument solid în ceea
ce priveşte interesul acestuia pentru activitatea de cercetare.
în Introducerea lucrării, este realizat un scurt istoric al cercetărilor din
aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valca Scacă, fiind descrisă topografia şi stratigrafia
sitului.
Un spaţiu important în cadrul lucrării este rezervat Aşezării (cap. I).
Descoperită în 1959, prin intermediul unor recunoaşteri arheologice de suprafaţă,
aşezarea de la Bârlad-Valea Seacă a fost cercetată sistematic între 1967-1975 şi 19801986. în ceea ce priveşte arhitectura aşezării pot fi amintite următoarele: au fost
dezvelite 24 dc locuinţe de suprafaţă, 21 de bordeie, 10 vetre de foc în afara locuinţelor,
10 anexe, 7 ateliere de prelucrare a cornului de cerb. 41 de gropi (în locuinţc şi în
spaţiul dintre acestea), precum şi două cuptoare pentru arderea ceramicii. Urmează apoi
o descriere detaliată a fiecăruia dintre obiectivele amintite mai sus, atât din punct de
vedere arhitectonic, dar şi în ceea ce priveşte inventarul existent în interiorul acestora.
Se poate observa astfel, că un loc important în economia acestei aşezări îl ocupă
meşteşugurile de prelucrare a cornului de cerb. fapt dovedit de atelierele destul de
numeroase în care se desfăşurau aceste activităţi.
Cel de-al treilea capitol al lucrării se referă la Necropola de la Bârlad-Valea
Seacă. Cercetările din cadrul necropolei s-au desfăşurat în perioada 1971-1980 şi au
avut ca rezultat identificarea unui număr de 547 de morminte. Consideraţiile de ordin
stratigrafie au evidenţiat faptul că, pe alocuri, necropola este suprapusă de un nivel
corespunzător sec. X-XIII. Din totalul de 547 de morminte, 295 sunt morminte de
incineraţie, iar 252 sunt de inhumaţie (7 sunt morminte cenotaQ. O analiză atentă a
mormintelor a pus în evidenţă faptul că există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte
ritul şi ritualul funerar. Inventarul funerar este destul de variat şi cuprinde în special
vase ceramice, resturi ale ofrandelor alimentare, obiecte de podoabă, vase dc sticlă,
monede.
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Capitolul IV- Ocupaţii. Reflectă principalele trăsături ale comunităţilor din
secolele I1I-V e.n., care au locuit la Bârlad-Valea Seacă. Agricultura ocupa un loc
principal în cadrul economiei comunitare, urmată de creşterea animalelor, vânătoare,
pescuit. Dintre meşteşuguri, cele mai bine documentate sunt: metalurgia fierului şi a
bronzului, prelucrarea cornului de cerb (în ateliere specializate), olăritul, etc. Faptul că
prelucrarea cornului dc cerb sc desfăşura la o scară destul dc marc. individualizează
această aşezarea faţă de cele obişnuite din arealul culturii Sântana de Mureş.
Un capitol spccial (cap. V) a fost rezervat Manifestărilor magico-rituale şi de
cult. Pornind de la riturile de înmormântare, incineraţia cu depunerea resturilor cinerare
în urnă sau direct în groapă şi înhumarea cu diferite orientări, însoţită dc ofrande,
constituie indicii clare privitoare la ideile religioase ale comunităţilor în discuţie.
Capitolul VI- Inventarul aşezării şi a! necropolei, este dominat de obiectele
ceramice, vase în special, întâlnite în locuinţe sau în morminte. Lucrată cu mâna sau la
roată, dc tradiţie locală sau de tradiţie nordică şi sarmatică. ceramica descoperită în
aşezarea şi necropola dc la Bârlad-Valea Seacă se remarcă printr-o mare diversitate
tipologică.
în ceea cc priveşte categoria uneltelor, observăm că autorul distinge trei tipuri
principale: unelte agricole, unelte meşteşugăreşti şi unelte dc uz casnic şi gospodăresc.
Armele sunt destul de puţine şi cuprind: vărluri dc lance, vârfuri de săgeată,
pinteni.
Obiectele de toaletă, obiectele de podoabă, accesoriile vestimentare, diferite
piese de lut, vasele dc sticlă şi monedele sunt adesea întâlnite în cadrul aşezării şi în
inventarul mormintelor de la Bârlad-Valea Seacă. Monedele descoperite prezintă o
importanţă aparte, deoarece, prin intermediul lor, se poate realiza o încadrare
cronologică destul dc precisă a obiectivelor analizate. Astfel, pc baza celor opt monede
descoperite, aşezarea poate fi încadrată între prima jumătate a secolului II e.n. şi a doua
jumătate a sec. IV e.n. Şi necropola sc încadrează cam în acelaşi interval cronologic,
adică a doua jumătate a sec. II e.n. şi prima jumătate a sec. IV e.n.
Ultima parte a lucrării a fost rezervată Cronologiei aşezării şi a necropolei
(cap. VII), în care sunt prezentate principalele argumente şi categorii de artefacte
(monede, fibule, ceramică) care susţin faptul că acest sit arheologic, specific culturii
Sântana de Mureş, sc încadrează între sfârşitul secolului III e.n. şi cea dc a doua
jumătate a sec. V e.n.
Lucrarea se încheie cu o Postafţă, în care Eugenia Popuşoi. cea care a îngrijit
acest volum, prezintă etapele redactării acestei monografii, cu acea mulţumire a oricărui
specialist carc a dus la bun sfârşit scopul propus.
Traducerea unor părţi din lucrare şi ilustraţia deosebit de bogată (296 de
figuri), recomandă această lucrare ca un instrument bibliografic deosebit de util
specialiştilor interesaţi dc perioada sec. III- IV e.n.
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IN FO R M A Ţ II ŞI C O N T R A IN FO R M A Ţ I1 R O M Â N E PE FR O N T U L DE
EST (1941-1944), ED. C R ISTIA N T R O N C O T Ă , E D IT U R A N E M IR A ,
BU CU R EŞTI, 2003, 325 P.
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Abordarea unui domeniu atât de sensibil ca cel reprezentat de activitatea
serviciilor secrete, constituie o tentaţie irezistibilă pentru mulţi specialişti şi totodată
garanţia trezirii interesului pentru acest subiect a unor largi catcgorii de iubitori ai
istoriei. Aşa după cum mărturiseşte însuşi autorul - profesorul Cristian Troncotă, unul
din cci mai avizaţi cercetători a culiselor spionajului şi contraspionajului românesc încă din primele rânduri, demersul său istoriografie a întâmpinat numeroase obstacolc în
condiţiile în care documente relevante au fost distruse în toamna anului 1944, fie
transportate dc trupele sovietice la Moscova, sau triate, în anii 50-60, de către comisiile
de cenzură ale aparatului dc stat comunist. Din motive ce nu mai necesită comentarii,
istoriografia română a dovedit, timp de aproape cinci decenii, o maximă reticenţă în
abordarea contextului participării României la războiul din Răsărit şi cu atât mai mult în
privinţa confruntării de pe frontul secret al informaţiilor, ce deţinea un rol de prim ordin
în fundamentarea deciziilor cu caractcr politico-militar. Apariţia acestui volum în
colecţia Intelligence a Editurii Nemira, se înscrie în tendinţa actuală de eliminarea a
conului de umbră determinat de sigla „Strict sccret”, ce a împiedicat până nu demult
cunoaşterea activităţii serviciilor de informaţii în una din perioadele cele mai dramatice
din istoria noastră.
Lucrarea este structurată în trei părţi, aproximativ egale, care se completează în
mod fericii în ceea ce priveşte tratarea subiectului abordat dc autor. La începutul primei
secţiuni sunt oferite date despre viaţa şi cariera colonelului Ion Lissievici, un veritabil
profesionist în domeniu, ce a condus diverse structuri informative ale statului român.
Familiarizat cu exigenţele specifice activităţii în acest sector din perioada când sc găsea
în fruntea Biroului 2 al Statului Major al Diviziei 6 Infanterie, Ion Lissievici va reuşi în
perioada 1930-1931, când a deţinut funcţia de şef al Centrului Informativ Cernăuţi, să
neutralizeze o importantă reţea de spionaj sovietic. Rigorile serviciului militar l-au
determinat în următorii ani să treacă, alternativ, de la comanda unor unităţi în
conducerea Biroului 2 din cadrul Marelui Stat Major. Perioada cea mai semnificativă
din întreaga sa carieră va debuta la 1 mai 1941, o dată cu numirea în funcţia de şef al
Secţiei I Informaţii din cadrul Serviciului Special de Informaţii (SS1). Datorită
excelentei sale pregătiri profesionale şi a calităţilor personale de care a dat dovadă cu
prilejul rezolvării celor mai dificile probleme. Ion Lissievici va fi propulsat în scurt
timp, la propunerea Iui Eugen Cristescu, în funcţia de subdirector. în mod surprinzător,
în perioada ianuarie-septembrie 1944, a fost trecut la comanda Regimentului 4 Artilerie
Grea, demonstrând reale calităţi şi pe câmpul de luptă. După evenimentele de la 23
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august 1944, colonelul Ion Lissievici este numit în funcţia de şef al Serviciului de
Informaţii al Ministerului de Război. Devenit incomod pentru noul regim, la 28 martie
1945. va fi arestat şi deportat pentru scurt timp în U.R.S.S., fiind eliberat din arestul SSI,
în lipsa unor probe compromiţătoare, spre sfârşitul aceluiaşi an. In mai 1949, este din
nou arestat sub acuzaţia de „activitate intensă contra clasei muncitoare” şi condamnat,
după opt ani de detenţie, la 15 ani de închisoare. în 1963 va fi eliberat, după ce i s-a
fixat timp de doi ani „domiciliu obligatoriu”, rămânând în continuare sub supravegherea
organelor Securităţii. O victorie morală, obţinută în 1970, cu patru ani înainte de
trecerea în eternitate, o reprezintă anularea de către Tribunalul Militar a nedreptci
condamnări pe care a fost nevoit să o execute în întregime.
în continuare urmează un număr de 11 studii ce analizează diverse aspecte care
au intrat în atenţia serviciilor de informaţii româneşti, printre care: consecinţele pe carc
le-au avut asupra zonei Balcanilor şi României evoluţia sinuoasă a relaţiilor germanosovietice; concentrarea de trupe ruseşti în apropierea graniţelor ţării noastre, ce scotea în
evidenţă intenţiile agresive ale Uniunii Sovietice, asupra cărora Agentura Frontului de
Est din SSI a atenţionat în cadrul a numeroase sinteze, rapoarte sau buletine informative,
care au fost înaintate factorilor de decizie; doctrina militară sovietică; iminenţa
declanşării războiului antisovietic în condiţiile unui complex război psihologic şi
propagandistic ce urmărea „intoxicarea” informaţională a viitorului inamic; contribuţia
informativă a Eşalonului Mobil, ce constituia principala structură a SSI pe Frontul de
Est; represaliile sângeroase organizate la Odessa în octombrie 1941, după atentatul
terorist împotriva Comandamentului Militar Român; iminenţa unei contraofensive
sovietice la Cotul Donului şi în Stepa Calmucă, informaţi apreciate iniţial dc către
germani ca „netemeinice” şi „alarmiste”; deportarea în Transnistria a ţiganilor nomazi şi
vagabonzi, măsură adoptată cu intenţia instaurării ordinii şi legalităţii, dar care a general
grave abuzuri, dovedindu-se în cele din urmă „un fiasco total”; crimele comise dc
N.K.V.D. asupra populaţiei româneşti din Basarabia şi Bucovina, informaţii ce au dus la
declanşarea unei anchete a Comisiei Crucii Roşii Internaţionale; folosirea de către
N.K.V.D. a unor legionari, recrutaţi din lagărele de prizonieri, pentru organizarea unor
atentate ce vizau suprimarea mareşalului Ion Antonescu.
Partea a doua a volumului, purtând titlul „Amintirile unui fost lucrător în
Serviciul de informaţii al statului”, cuprinde memoriile redactate spre sfârşitul vieţii de
către colonelul Ion Lissievici, ce constituie o adevărată radiografie a frontului secret.
După un scurt istoric al SSI, sunt oferite date detaliate despre organizarea şi funcţionarea
accstui serviciu de informaţii, atribuţiile diferitelor compartimente, încadrarea cu
personal şi dotarea tehnico-materială, activitatea Eşalonului Mobil pe frontul de Est,
contribuţia adusă la reorganizarea instituţiei în fruntea căreia a fost numit în toamna
anului 1944 şi adaptarea activităţii la noile condiţii impuse de alianţa cu Naţiunile Unite.
Ultima parte a cărţii include o sclecţie de documente emise în perioada 19401943 ce cuprind instrucţiuni şi metodologii despre organizarea, structura, mijloacele şi
tehnicile folosite în activitatea de informaţii şi contrainformaţii. Astfel, avem
posibilitatea să cunoaştem detalii în legătură cu: principiile generale de organizare a
activităţii informative şi contrainformative; atribuţiile şi modul de funcţionare a
diverselor eşaloane ale SSI; mijloacele de procurarea a informaţiilor, analiza,
interpretarea şi modul dc răspândire a acestora; măsurile necesare pentru contracararea
activităţii serviciilor străine de spionaj, a propagandei ostile, actelor de terorism şi
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acţiunilor dc sabotaj; clasificarea, recrutarea şi instruirea agenţilor Serviciului Secret ş.a.
Un ultim document scoate în evidenţă viziunea de perspectivă a SSI care. încă din
toamna anului 1943. a planificat organizarea unei agenturi de informaţii ce trebuia să
acţioneze în Transnistria. Basarabia şi Bucovina in eventualitatea evacuării acestor
teritorii de către trupele româno-germane.
în perioada 1941-1944, Serviciile de informaţii au reacţionat asemenea unui
barometru în faţa dovezilor de eroism şi a gloriei străbune reînnoite de la începutul
campaniei din Est, lansând totodată semnale ferme atunci când sc prefigura tragedia
înfrângerii dc la Cotul Donului şi Stepa Calmucă. SSI şi-a îndeplinit misiunea pentru
care a fost conceput, a acţionai în limitele prevederilor legale, întreaga sa activitatea
fiind pusă în slujba intereselor majore ale ţării, ce nu s-au identificat întotdeauna cu
regimul aliat la putere. în condiţiile în carc Eşalonul Mobil acţiona departe de ţară. întrun teritoriu imens şi ostil, s-a reuşit obţinerea cu operativitate a unor informaţii veridice
despre inamic, care după analiză şi prelucrare erau transmise factorilor de decizie.
Documentele emise de SSI dau dovadă dc echidistanţă, evaluând corect potenţialul
adversarului şi direcţia spre carc aveau tendinţa să se îndrepte evenimentele. în
concluzie. întreaga carte poate fi privită ca un omagiu adus tuturor celor cc au activat în
cadrul „frontului invizibil”, mulţi dintre ci rămaşi până astăzi anonimi, - printre care s-a
numărat şi colonelul Ion Lissievici - cc şi-au făcut datoria faţă de patrie cu dăruire şi
profesionalism, fiind nevoiţi în schimb să sufere ani grei în temniţele comuniste, unde a
lbst decimată alături dc elita politică şi o mare parte din cadrele de conducere a armatei
române.
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în 13 februarie, într-o zi geroasă din iarna anului 2004 s-a stins din viaţă colega
noastră Tamara Constantiniuc.
Tamara Constantiniuc s-a născut în satul Bărbeşti din nordul Bucovinei în ziua
de 23 septembrie 1930, fiind unicul copil al unei familii de mici meseriaşi harnici care
şi-au crescut fiica în credinţa în Dumnezeu şi în respectul valorilor morale. Copilăria
Tamarei a fost marcată de ultimatum-ul sovietic din 28 iunie 1940 când a fost brutal
despărţită de familia sa, refugiată în România. Şi-a regăsit părinţii de abia în primăvara
anului 1941, când s-a stabilit împreună cu familia la Suceava, oraş pe care l-a iubit şi
care a devenit căminul său pentru totdeauna. A urmat cursurile şcolare la Suceava,
absolvind Liceul nr. 2 (fost Doamna Maria) în anul 1950 şi a urmat, în perioada 1950 1955 cursurile Facultăţii de Istorie de pe lângă Universitatea ,.A1. I. Cuza” din laşi.
După o scurtă perioadă petrecută ca profesor la Şcoala din Bosanci, în primăvara anului
1956 Tamara Constantiniuc a fost angajată la Muzeul regional Suceava, devenit după
reforma administrativă din 1968, Muzeul judeţean Suceava. Tamara Constantiniuc a
funcţionat ca îndrumător (1956 - 1974) şi muzeograf până la pensionarea sa, în aprilie
1988. Tamara Constantiniuc a participat la cercetări arheologice de teren, la săpăturile
de la Curtea Domnească din Suceava (1974 - 1988), a făcut parte din colectivul care a
realizat noul Muzeu de Istorie (1980) şi a avut o contribuţie remarcabilă la împlinirea în
ultimii ani ai „epocii de aur” a odioasei „autofinanţări” (1985 - 1988). Colega noastră nu
a fost un savant, a fost însă un muzeograf care şi-a iubit meseria. A ghidat în Muzeu şi
la Cetatea de Scaun două generaţii de vizitatori, mii de grupuri în cei treizeci şi doi de
ani dc activitate, fiind îndrăgită mai cu seamă dc copiii cărora ştia să le vorbească pe
înţelesul lor.
Tamara Constantiniuc a fost o fiică de excepţic, şi-a dedicat viaţa îngrijirii
părinţilor săi bolnavi.
A fost o colegă îndrăgită de toţi.
Tamara Constantiniuc a trăit discret, s-a stins discret, ducând cu ea secretul unei
firi optimiste, deşi destinul ei a fost marcat de marile drame ale secolului XX.
„Tanti Tamara”, cum îi spuneau copiii pe care îi ghida în Muzeu şi pe care îi
iubea eu duioşie - ne vom aminti mereu cu dragoste dc tine!
PARASCHIVA-V1CTORIA BATARIUC
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în dimineaţa zilei dc 3 decembrie 2004, după o scurtă şi grea suferinţă, inima
generoasă a lui Ioan Cocuz a încetat să bată.
Ioan Cocuz s-a născut în ziua dc 9 ianuarie 1941 la Vaslui. A urmat şcoala
primară şi primii ani de liceu în oraşul natal, absolvind liceul în anul 1960 la Bicaz,
copilăria şi adolescenţa fiindu-i marcate de prigoana la care a fost supus tatăl său, fost
ofiţer de carieră. După o scurtă perioadă în care a activat ca profesor suplinitor, Ioan
Cocuz a urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Institutului de învăţământ Superior,
Bacău absolvite în 1965 şi ale Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Al. I. Cuza” din
Iaşi (1974). De la 1 septembrie 1974 şi până în martie 1990 a activat ca muzeograf
(1974; 1986 - 1990) şi şef al secţiei de istorie (1975 - 1986) în cadrul Muzeului
Judeţean Suceava. în perioada anilor 1990 - 2002 Ioan Cocuz a fost liderul Uniunii
Judeţene a Sindicatelor Libere din România, filiala Suceava. A revenit, în aprilie 2002,
ca director general al Complexului Muzeal Bucovina, Suceava, contribuind la
reorganizarea acestei prestigioase instituţii de cultură.
Activitatea colegului Ioan Cocuz în cadrul Muzeului Judeţean Suceava şi apoi a
Complexului a fost una de excepţic. A ştiut să împletească cercetarea ştiinţifică cu
activitatea muzeografică. A realizat numeroase expoziţii temporare dedicate istoriei
moderne şi contemporane a României şi a Bucovinei, a contribuit în mod substanţial, la
reorganizarea, în perioada 1976 - 1980 a Muzeului de Istorie, iar după revenirea sa la
conducerea Complexului Muzeal Bucovina a avut iniţiativa organizării „Sălii Tezaur”
(2002), a Muzeului Ciprian Porumbescu de la Stupea (2003) şi a Casei Memoriale
„Nicolae Labiş” de la Mălini (2004). Anul dispariţiei sale, 2004 a fost pentru
muzeograful Ioan Cocuz anul cu cele mai multe împliniri, coordonarea activităţilor
legate de comemorarea a 500 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare: Organizarea
expoziţiei dedicate marelui domnitor, realizarea reconstituirii virtuale a Cetăţii dc Scaun
a Sucevei, tipărirea volumului Cetatea de Scaun a Sucevei. Monografie, redactarea
albumului Moldova Măriei Sale Ştefan cel Mare şi Sfânt. Ioan Cocuz nu a fost născut în
Ţara Fagilor, dar a devenit un fiu adoptiv credincios al acestei provincii, lucrările sale
ştiinţifice fiind. în cea mai mare parte, dedicate istoriei Bucovinei. Bine documentate,
scrise cu real talent, volumele dedicate unor aspecte diverse ale istoriei Bucovinei au
întrunit aprecierea specialiştilor, două dintre acestea: Unirea Bucovinei cu România
(aspecte militare), Suceava. 1997 şi Băncile şi creditul financiar românesc din Bucovina
(1840 - 1918), Suceava 1999 au fost premiate în anii 1997 şi 1999 de Fundaţia culturală
a Bucovinei, Suceava. Moartea sa prematură l-a smuls de la masa de lucru, lăsând
neterminate, în manuscris, mai multe lucrări.
Pe lângă iubirea sa pentru istorie, Ioan Cocuz a mai avut şi o altă pasiune,
lîlatelia, căreia i-a dedicat timp şi multă muncă, fiind bine de două decenii preşedintele
„Asociaţiei Filateliştilor” din Judeţul Suceava.
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Ioan Cocuz nu a fost doar un avizat istoric sau muzeograf de talent, Ioan Cocuz
a fost şi un soţ bun, un tată iubitor şi un bunic duios, dar în acelaşi timp un bun coleg şi
un bun prieten, ajutându-şi colaboratorii mai mult sau mai puţin tineri ori de câte ori era
nevoie.
Istoricul, muzeograful, directorul general Ioan Cocuz ne-a părăsit, dar prin
întreaga sa activitate va rămâne în memoria documentelor scrise cât şi a oamenilor.
Sil tibi terra levis.

LISTA VOLUMELOR PUBLICATE

1. Presa românească din Bucovina (1809 - 1944), Suceava Bacău, 1991 (în
colaborare cu Matei Hulubei);
2. Unirea Bucovinei cu România (aspecte militare), Suceava. 1997;
3. Enciclopedia partidelor politice din România (1862 - 1994), Bucureşti. 1995,
coautor:
4. Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava 1969 - 1999, Suceava, 1999;
5. Băncile şi creditul financiar românesc în Bucovina (1840 - 1918), Suceava.
1999 (în colaborare cu Dumitru Cucu);
6. Valeriu Branişte, in slujba Bucovinei, în slujba neamului românesc, (articole
politice). Suceava. 1998;
7. Bucovina, file de Istorie. Suceava. 2000;
8. Partidele politice româneşti din Bucovina (1862 - 1914), Suceava, 2003:
9. Moldova Măriei Sale. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Suceava, 2004.
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A B R E V IE R I
AAR
AARMS1
ActaMN
AI1A
AIM
Ann.Roum.Anthrop
Apulum
ArhGen
ArhMold
AŞUIaşi
AUB
Banatica
BARInt.Ser
Ber.RGK.
Boabe de grâu
BOR
BSG
BSNR
CAB
Carpica
CC
CCA
Codrii Cosminului
Crai Nou
Crisia
CvL
Dacia

DIR, A
DR11
Drobeta
Făt-Frumos
FI1DR
File de Istorie
Hierasus
Istros
JBLM
Junimea Literară
KozICluj
MAGW
Marisia

Analele Academiei Române, Bucureşti
Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice. Bucureşti
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol", Iaşi
Archeologiceskie Issledovanija v Moldavii, Chişinău
Annuaire Roumain d'Anthropologie, Bucureşti
Acta Musei Apulensis, Alba lulia
Arhiva Genealogică, laşi
Arheologia Moldovei, laşi-Bucureşti
Analele Ştiinţifice ale Universităţii „AI. 1. Cuza”, Iaşi
Analele Universităţii Bucureşti, Bucureşti
Banatica. Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
British Archaeological Reports. International Series. Oxford
Berichte der Romisch-Germanisclien Kommission des Deutschen
Archăologischen Instituts. Frankfurt am Main, Berlin
Boabe de grâu. Bucureşti
Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti
Buletinul Societăţii de Geografie, Bucureşti
Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti
Cercetări Arheologice în Bucureşti, Muzeul de Istorie al oraşului
Bucureşti, Bucureşti
Carpica. Muzeul Judeţean de Istorie, Bacău
Codrul Cosminului. Analele Ştiinţifice de Istorie ale Universităţii
„Ştefan cel Mare” -Suceava, Suceava
Cronica Cercetărilor Arheologice, Bucureşti
Codrii Cosminului, Cernăuţi
Crai Nou, Suceava
Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Convorbiri Literare, laşi - Bucureşti
Dacia. Recherches et Decouvertes Archeologiques en Roumanie,
I-XII, 1924-1947; NS, Revue d'Archeologie ct d'IIistoire Ancienne,
Bucureşti
Documente privind istoria României, seria A, Moldova, Bucureşti
Documenta Romaniae 1listorica, scria A. Moldova, Bucureşti
Drobeta. Muzeul regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Scverin
Făt-Frumos, Cernăuţi
Fontes Historiae Daco-Romanae
File de Istorie, Muzeul Judeţean de Istorie Bistriţa-Năsăud, Bistriţa
Hierasus. Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani, Botoşani
Istros. Muzeul Brăilei, Brăila
Jahrbuch des Bukowiner Landes Museums, Cernăuţi
Junimea literara, Cenăuţi
Kozlemenyek az Erdelyi Nemzcti Muzeum Erem es Regisegtârâbol,
Kolozsvâr (Cluj)
Mitteilungen des Anthropologischen Gesselschalt
in Wicn, Viena
Marisia, Studii şi materiale de arheologie, istorie
şi etnogralie.
Muzeul Judeţean Mureş, Târgu Mureş

Materiale
MB
MemAntiq
Ml
MMS
Mousaios
Muzeul Naţional
PBF
Peuce
Pontica
PPS
PZ
Rdel
RESEE
RevArh
Revista de folclor
RFR
RIM
RM
RMM-MIA
RRM
SAA
SCI A, AP
SCIV(A)
SCN
SCŞ
SovArh
St.Cerc.Antrop.
Suceava
TD
Tibiscus
Tyrageţia
Ziridava

Materiale şi Cercetări Arheologice. Bucureşti
Mitropolia Banatului, Timişoara
Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ
Magazin Istoric. Bucureşti
Mitropolia Moldovei şi Sucevei. Iaşi
Mousaios, Muzeul Judeţean dc Istorie, Buzău
Muzeul Naţional. Bucureşti
Prăhistorische Bronzefunde, Miinchen/Stuttgart
Peuce. Anuarul Complexului Eco-Muzcal „Delta Dunării”, Tuleea
Pontica. Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie. Constanţa
Proceedings of the Prehistoric Society, Cambridge-Londra
Praehistorische Zeitschrift, Leipzig-Berlin
Revista de Istorie. Bucureşti
Revue des Etudes Sud-Est Europeenncs, Bucureşti
Revista Arhivelor, Bucureşti
Revista de Folclor, Bucureşti
Revista Fundaţiilor Regale, Bucureşti
Revista de Istorie Militară, Bucureşti
Revista Muzeelor. Bucureşti
Revista Muzeelor şi Monumentelor, Seria Monumente Istorice şi de
Artă, Bucureşti
Revue Roumaine d'I Iistoire. Bucureşti
Studia Antiqua et Archaeologica. laşi
Studii şi Cercetări de Istoria Artei, seria Ana Plastică, Bucureşti
Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie). Bucureşti
Studii şi Cercetări Numismatice, Bucureşti
Studii şi Cercetări Ştiinţifice, laşi
Sovetskaja Arheologija, Moscova
Studii şi Cercetări Antropologice, Bucureşti
Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina. Suceava
Thraco-Dacica, Institutul Român de Tracologie. Bucureşti
Tibiscus. Istorie-Arheologie, Muzeul Banatului, Timişoara
Tyrageţia. Muzeul de Istorie a Moldovei, Chişinău
Ziridava, Muzeul Judeţean de Istorie Arad, Arad
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