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STUDII DE A R H E O L O G IE

U T IL IZ A R E A C U PR U L U I CU A R SE N (B R O N Z U L A R SE N IC A L )
ÎN E N EO L 1T IC U L R O M Â N IE I
Ion M A R E Ş

Rezum at: Rezultatele analizelor spectrale efectuate pentm piese de cupru din
cncoliticul României confirmă utilizarea zăcămintelor de cupru cu arsen, folosite pentru
elaborarea unor obiecte din aliajul cupru-arsen (faza intermediară specifică aliajului CuAs sau bronzul arsenical), pentru elaborarea unor categorii diverse de piese (topoare,
dălţi, pumnale, lame de cuţit, lame, străpungătoare, ace, inele, brăţări). Aliajul cupruarsen a fost obţinut întâmplător de către meşterii metalurgi din eneolitic, prin reducerea
minereului de cupru cu arsen şi prin elaborarea de piese. Profesionalismul meşterilor
care au confecţionat obiectele de cupru cu arsen este ridicat, dacă luăm în consideraţie
faptul că procesul tehnologic în elaborarea unor asemenea piese presupune experienţă în
sortarea, topirea minereului şi prelucrarea ulterioară (turnare, rafinare, forjare, finisare),
pentru că arsenul se evaporă uşor la topire (în proporţie de circa 80%) şi este toxic.
Referitor la folosirea cuprului cu arsen se constată că duce la creşterea durităţii după
prelucrarea la rece, păstrând această caracteristică chiar şi pe perioada forjării la cald; de
asemenea, acest aliaj (chiar şi cu mai puţin de 1% arsen) poate fi superior cuprului în
ceea ce priveşte metalurgia sa, datorită gradului de solidificare crescut şi efectului
arsenului ca oxidant.
C uvinte cheie: eneolitic, metalurgia aramei, cupru cu arsen (bronzul arsenical).
A bstract: Spectral analysis results made for parts o f copper from Romania
Hneolithic confirms the use o f copper with arsenic deposits, used to develop copperarsenic alloy objects (the intermediate stage specific to coppcr-arsenic alloy or the
arsenical bronze), to develop diffcrent types o f objects (axes, chisels, knives, knife
blades, blades, awls, needles, rings, bracelets). Copper-arsenic alloy was obtained by
chance by Eneolithic mctallurgy craftsmen, by reducing the copper with arsenic ore and
by developing objects. The professionalism o f the craftsmen who made the objects o f
copper with arsenic is high, if we consider that the technological process in
development o f such objects requires experience in sorting, melting and further
P r o c e s s i n g o f the ore ( c a s t i n g , refining, f o r g in g , finishing), because arsenic is
evaporating easily at melting (in a proportion o f about 80%) and is toxic. Regarding the
use of copper with arsenic is found that increases the hardness after cold processing,
kceping this fcature even during hot forging; also, this alloy (even less than 1 %
Arsenic) may be superior to copper regarding its metallurgy, due to the high
solidification level and the effect o f arsenic as an oxidant.
Key w ords: Eneolithic, copper metallurgy, copper with arsen (Arsenical
bronze).
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Metalurgia aramei din cneolitic (chalcolithic, Kupfcrzeit) a fost o industrie
importantă pentru Europa din acele timpuri, ca rezultat al bogatelor resurse de minereuri
de cupru şi al existenţei meşteşugarilor specializaţi (MAREŞ, 2002, passim).
In domeniul vechii metalurgii a cuprului din România au fost iniţiate şi derulate
proiecte importante privind investigaţiile macro- şi microstructurale (metalografice şi
spectrografice). Analizele spectrografice efectuate de Arbeitsgemeinschaft ju r
Metal/urgie des Altertums de la Wiitembergisches Landesmuseum din Stuttgart,
publicate în anii 1960, 1968, 1974 (JUNGIIANS / SANGMEISTER / SCHRODER,
1960; 1968, 1974), sau cele întreprinse în Laboratorul Institutului de Fizică Atomică de
la Măgurele (BEŞLIU / LAZAROVICI, 1990) şi la alte laboratoare, reprezintă o
proporţie mică faţă de numărul pieselor de aramă din neo-encoliticul României, peste
4000 de piese (MAREŞ, 2002).
Din 1980, şi în continuare, a fost iniţiat de prof. Călin Bcşliu (Universitatea
Bucureşti, catedra de Fizică Nucleară) un proiect de cercetare, în colaborare cu
cercetători de la Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti, extins, ulterior, la
Muzeul Naţional al Transilvaniei, Ia alte muzee din Transilvania şi Banat (Satu Mare,
Reşiţa), continuat (1991-1992), coordonat ulterior de Muzeul Naţional al Transilvaniei
şi susţinut de Institutul Român de Tracologie (proiect 1992-1993), Muzeul Mineralogic
şi Departamentul de Mineralogie - Petrometalogcnie, de la Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj (proiect 1991-1993), Muzeul Reşiţa (proiect 1992) şi alte instituţii
(BEŞLIU / LAZAROVICI 1990; LAZAROVICI / POP / BEŞLIU / OLARIU 1995;
IOPAN / LAZAROVICI / BALINT 1996). Un proiect privind cercetarea obiectelor de
aramă din eneoliticul României se derulează din 1996 în cadrul Laboratorului Zonal de
Restaurare şi Conservare de la Muzeul Bucovinei din Suceava, dar rezultatele sunt
modeste şi la începuturi (MAREŞ, 2002; MAREŞ, 2009).
Principala materie primă folosită pentru elaborarea obiectelor de metal din
eneoliticul României este cuprul nativ, cu sau fără elemente naturale însoţitoare (în
proporţii aproape nesemnificative). însă, din eneoliticul mijlociu şi final se adaugă
aliajul de cupru-arsen (faza intermediară specifică aliajului Cu-As, sau bronzul
arsenical), în proporţii mai mici sau mai mari de 1% arsen în metalul solid, care era
obţinut din sursele de minereuri cu o asemenea compoziţie chimică, depistate după
mirosul de usturoi caracteristic arsenului (MAREŞ, 2002, p. 83).
Unele resurse miniere de cupru cu arsen din România au fost depistate şi
exploatate (parte cu un procent mai ridicat de arsen) din eneolitic, minereul fiind utilizat
pentru elaborarea unor obiecte din aliajul cupru-arsen (bronzul arsenical), aşa cum
rezultă din analizele spectrale (MAREŞ, 2002). Rămâne de stabilit sursa de
aprovizionare cu acest minereu, posibil din Transilvania şi Bucovina.

UTILIZAREA CUPRULUI CU ARSEN (BRONZUL ARSENICAL) .
".ir|ei. sulfurile de cupru se descompun relativ uşor, metalul fiind preluat din soluţii
iile regulă sub formă de sulfat) şi transportat lateral (la suprafaţa scoarţei) şi descendent,
r distanţe nu prea mari; din soluţii se depun minerale de cupru nativ, oxizi, sulfaţi,
mIi, aţi cte., iar altele, caracteristice zonei de îmbogăţire secundară (de cementaţie),
((utilează sulfuri simple: calcozina şi covelina.
în zonele superioare ale zăcământului se întâlnesc dc asemenea cupritul.
U n,n itul, cuprul nativ, atacamitul, chalcantitul etc. Minereurile de cupru oxidice sunt
•I. Atuitc din malachit şi azurii, împreună cu cantităţi mici de crizocol, tenorii şi
nnnctale de gangă ( MANUALUL, 1978, p. 27; DĂN1LĂ/DĂNILĂ, 1982, p. 29 şi urm.).
M INERALE DE CUPRU
Peste 95% din producţia de cupru a lumii provine din calcozina, covelina, bornit
ţ i ,/ m it. însă cuprul este combinat cu multe elemente, cunoscându-sc până acum peste
><i de minerale care au în formula lor Cu.
Cele mai importante minerale de cupru sunt următoarele (MANUALUL, 1978, p.
Ml, P Â N1LĂ / DĂNILĂ, 1982, p. 31, tab. 3/1):_______________ ____________
Nr.
crt.

Denumirea

1.

M inereuri de cupru nativ

.

Minereuri sulfurice

cuprul nativ
2

calcozina
covclina
calcopirita

Conţinutul %
Cu

Cu

99,9

Cu 2 S

79,8

CuS
C u 5 Fc S 2

66.5
3 4 ,6

enargitul

C 115 Fe S 4
Cuj A s Sj

tetraedritul

(A s, Sb).t S 13 CU12

boum onitul

3.

Form ula

63,3
48,3
4 6 .7

Minereuri oxidice
cupritul
tenoritul

Cu-> O
CuO

m alachitul

Cu C O .,. Cu (O H ) 2

79,9
57,4

azuritul

2Cu C O , . Cu (O H ) 2

55,3

chalcopiritul
brochantitul

Cu S O , . 5H 20

25,5
56.6

atacamitul
chrisocolul

Cu S O .,. 3 Cu (O H ) 2
Cu C 12 . 3Cu (O H ) 2
Cu O Si 0 2 .2 1 1 ,0

8 8 ,8

59.5
36

TIPU R I DE M IN ERA LE ŞI M INEREURI DE CUPRU
Zăcămintele formate din minerale de cupru, aflate la suprafaţa scoarţei terestre
ca rezultat al unor procese geologice, se găsesc în stare nativă sau în combinaţii
chimice: sulfuri, teluri,arseniuri, oxizi, carbonaţi şi altele. Cuprul prezintă o afinitate
marc pentru sulfuri şi, în acest caz, se află în minercurile sulfurice pirometasomatice şi
hidrOtermale. Dintre mineralele de cupru hipogene Ie semnalăm pe cele mai importante:
bornitul, calcopirita şi enargitul. în zonele de alterare aflate aproape de suprafaţa

Mineralele de cupru sunt însoţite permanent de pirită şi mai rar de pirotină, cele
.ulfurice sunt asociate cu cuarţ, serieit, barită. Mineralizaţiile cuprifere din România
unt situate, în cea mai mare parte, în lanţul Munţilor Carpaţi şi în Dobrogca (MAREŞ,
2002, p. 347-356).
Dintre mineralele de cupru se poate aprecia că au fost utilizate cele care includ
un conţinut ridicat în astfel dc metal: calcozina (teoretic conţine 79,8% Cu), covelina
(66,5% Cu şi 33,5% S), cupritul (88,8% Cu), tenoritul (79,9% Cu şi 20,1% O),
malachitul (71,99% CuO [57,4% Cu], 19,9% C 0 2 şi 8,2% II20 ), azuritul (69,2% CuO
[55,3% Cu], 25,6% C 0 2 şi 5,2% H20 ), brochantitul (70,3% CuO, 17,3% S 0 3 şi 12,0%
II.«O) (DĂNILĂ / DĂNILĂ, 1982, p. 31-44). Asemenea minerale sunt prezente în multe
zăcăminte dc cupru din ţara noastră (MAREŞ, 2002, 347-356).
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Bogăţia resurselor de zăcăminte cuprifere din România a constituit un suport
important pentru dezvoltarea metalurgiei cuprului în cneolitic. Depistarea şi exploatarea
acestor resurse (prospecţia şi mineritul) bogate în preistorie se constituie într-o realitate
demonstrată indirect, atât prin categoriile morfo-funcţionalc, grupele morfo-tehnice de
piese elaborate din acest metal şi prin numărul acestora, cât şi prin descoperirile directe
de minereu de cupru, bucăţi de cupru nativ, în unele aşezări eneolitice. în eneolitic au
fost utilizate minereuri dc cupru nativ, sulfurice, oxidice şi de cupru cu arsen.
Majoritatea pieselor sunt elaborate din cupru nativ, cu sau fără elemente naturale
însoţitoare (MAREŞ, 2002, p. 65-87).
Importante investigaţii geochimice au fost realizate pentru o serie de piese dc
cupru din cneolitic alături dc eşantioane de cupru, rezultatele analizelor şi studiilor
interdisciplinare fiind semnificative (BEŞLIU / LAZAROVICI, 1990; LAZAROVICI /
POP / BEŞLIU / OLARIU 1995, TOPAN / LAZAROVICI / BALINT, 1996).
Pentru identificarea unor posibile resurse de cupru din Banat şi Transilvania,
problemă dificilă, aşa cum menţionează autorii cercetărilor, din cauza răspândirii pe arii
mari a depozitelor dc cupru asociate cu multe elemente în frecvenţe diferite
(LAZAROVICI / POP / BEŞLIU / OLARIU 1995, p. 218 şi urm., fig. 2-4), au fost
analizate eşantioane dc cupru nativ, compact sau dendritic (provenite de la Muzeul
Mineralogic al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca) din România şi alte
mostre de calcopirită din alte teritorii; corelaţia dintre clasificarea statistică a
rezultatelor analizelor unor piese de cupru şi mostre arată drept surse minele Bălan,
Sândominic, Cavnic, Criscior, Băiţa, Sântimbru Băiutului, Bucium, Moldova Nouă
(LAZAROVICI / POP / BEŞLIU / OLARIU, 1995, fig. 6-9).
Utilizarea zăcămintelor masive de calcopirită şi pirită (cu media grosimii, în
„zonele de minereu”, dc 4-6 m şi cu o adâncime de mai multe sute de metri) dc la Bălan
(perimetrele Fagu Cetăţii, Bălan Sud), poate fi luată în discuţie. Zăcământul de la Bălan
a fost afectat de procese slabe de oxidare, în aflorimente găsindu-se mici cantităţi de
covelină, calcozină, bomit, azurit, malachit, cupru nativ, calcopirit, cuprit, tenorit şi
tetraedrit (MAREŞ, 2002, p. 350, nr. 42). Probabil că iniţial în acest loc a existat o
situaţie mult diferită comparativ cu cea pe care o cunoaştem astăzi. Ne referim în
special la zonele dc la suprafaţa scoarţei, în locurile cu ivire la zi a minereului şi la cele
de oxidaţie. Posibilitatea exploatării zăcământului amintit în eneolitic poate fi discutată
şi pe baza numeroaselor piese masive de cupru (luăm în calcul topoarele care includ o
cantitate mare dc metal) descoperite în partea dc sud-est a Transilvaniei, dar fără a putea
stabili dacă metalul acestor piese provine sigur de aici (MAREŞ, 2002, p. 350, nr. 42).
U TILIZAREA CUPRULUI CU ARSEN (BRONZUL ARSENICAL)
Pentru obicctc de cupru timpurii din vestul, nordul şi partea alpină a Europei, s-a
evidenţiat folosirea cuprului cu arsen, stabilindu-se că, în general, prezenţa arsenului
într-un proccnt mai mic de 1% în cuprul solid poate fi privită ca un rezultat
neintenţionat al utilizării cuprului impur. Materialul cu un conţinut mai ridicat faţă de
procentul amintit s-a considerat a fi rezultatul produs deliberat pentru elaborarea
aliajului dintre cupru şi arsen, printr-o selecţie a minereului de cupru mai bogat în arsen;
acest aliaj ar fi superior cuprului fără arsen, pe de o parte în procesul de elaborare a
pieselor şi pe de altă parte datorită proprietăţilor superioare ale obiectelor finisate
12
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(BUDD / OTTAWAY 1990, p. 95 şi urm.).
Unele topoarc-tâmăcop, cu mai mult dc 0,50% As şi elemente însoţitoare ca Ag
şi Ni, pot fi încadrate în grupa metalică Asi (după clasificarea cercetătorului bulgar K.
Dimitrov), fapt care presupune prezenţa bronzului arsenical (DIMITROV, 1993, p. 148149, tab.l, harta 3,3); aceeaşi opinie am exprimat-o şi noi, referitor la topoare-tâmăcop
din cultura Cucutcni, care conţin arsen (mai mult de 0,50%) în metalul solid (MAREŞ /
COJOCARU, 1995-1996, p. 198-200 şi notele 81, 91).
Profesionalismul meşterilor care au confecţionat obiectele de cupru cu arsen este
ridicat, dacă luăm în consideraţie faptul că procesul tehnologic în elaborarea unor
asemenea piese presupune experienţă în sortarea, topirea minereului şi prelucrarea
ulterioară (turnare, rafinare, forjare, finisare), pentru că arsenul se evaporă uşor la topire
(în proporţie de circa 80%) şi este toxic. Referitor la folosirea cuprului cu arsen se
constată că duce la creşterea durităţii după prelucrarea la rece, păstrând această
caracteristică chiar şi pe perioada forjării la cald. Dc asemenea, acest aliaj (chiar şi cu
mai puţin de 1% arsen) poate fi superior cuprului în ceea ce priveşte metalurgia sa,
datorită gradului de solidificare crescut şi efectului arsenului ca oxidant (BUDD /
OTTAWAY, 1990, p. 95 şi urm.).
în perioada eneoliticului timpuriu (cca. 5000-4500 B.C.), în unele aşezări din
culturile Vinca, faza C, Boian (fazele Bolintineanu, Vidra şi Spanţov), Vădastra II,
llamangia III, Precucuteni III, au fost descoperite obiecte simple confecţionate din
cupru: ace, străpungătoare, lame, cârlige de undiţă, sârme, brăţări, mărgele, verigi, inele,
pandantive. Numărul acestora fiind redus comparativ cu piesele din culturile „clasice”
din eneoliticul dezvoltat (cca. 4600/4500-3800/3700 B.C.): Gumelniţa, Sălcuţa, Petreşti,
l iszapolgâr (Româneşti), grupul cultural Decea Mureşului, Bodrogkeresztur (Gomeşti),
Cucutcni, Cernavoda I şi complexul ceramicii cu torţi pastilate (Sălcuţa IV-Băile
I lerculane-Cheile Turzii-Hunyadihalom), explicabil dc altfel prin faptul că ne aflăm la
inccputurile metalurgiei cuprului, însă trebuie avut în vedere şi faptul că există puţine
aşezări din eneoliticul timpuriu cercetatc integral, fiind posibil ca viitoarele investigaţii
.trhcologice să aducă noi precizări. în ceea ce ne priveşte, suntem de acord cu
cercetătorii care folosesc termenul de eneolitic final sau târziu în locul celui dc perioadă
dc tranziţie la epoca bronzului, primul termen desemnând mai bine fenomenele culturale
i ire se petrec în această perioadă de timp. în eneoliticul final, în cadrul civilizaţiilor
Ilorodiştea (Gorodsk), Folteşti (Usatovo), Cernavoda II şi III, grupul cultural Celei,
( ’oţofeni, Kostolac, Vucedol, Baden, metalurgia cuprului cunoaşte o decădere aproape
ile limita minimă, însă practicarea ei este evidentă, în special în cultura Coţofeni
(MAREŞ, 2002, p. 21-22).
Cunoaşterea şi folosirea unor zăcăminte dc cupru cu arsen este evidentă în cazul
metalului utilizat pentru elaborarea de piese (MAREŞ, 2002, p.79).
în continuare prezentăm piese care au fost analizate structural, încadrate în grupa
aliajului de cupru cu arsen sau bronzul arsenical.
C A TEG O R II M O R FO FU N CŢIO N A LE. TIPU RI
PUMNALE. Unele pumnale sunt confecţionate din aliaj de cupru-arsen (faza
intermediară specifică aliajului Cu-As, sau bronzul arsenical) în cantităţi carc presupun
procesul de elaborare neintenţionat dc amcstec (sub 1% arsen): 0,17% As şi elemente
însoţitoare: Pb, Sb, Ag, Ni, Bi, Fe (Glina; MAREŞ 2002, p. 242, nr. 1019) şi intenţionat
13
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(peste 1% arsen) 1,14% As şi Fe (Cucuteni; MAREŞ, 2002, p. 224-225, nr. 549); 1,35%
As şi Sn, Pb, Ag, Ni, Fe (Ariuşd, MAREŞ, 2002, p. 183, nr. 55); 1,4% As şi Ag, Ni, Bi
(Sărata Montcoru; MAREŞ, 2002, p. 295, nr. 1427); 2,7% As şi Pb, Sb, Ag, Ni, Bi, Fe
(Târgu Ocna, MAREŞ, 2002, p. 311, nr. 1529); 6% As şi Ag, Ni, Fe (Băile Herculane,
MAREŞ, 2002, p. 188-189, nr. 75).
Pum nal, tipul Ariuşd (MAREŞ, 2002, pl. 54/1), descoperit în aşezarea de la
Ariuşd, în stratul II (A. LĂSZLO, 1973), humus inferior (F. LÂSZLO, 1914, p. 392393), deasupra stratului tcrramarc superior (ROSKA, 1942a, fig. 92/1; IDEM, 1943, fig.
18/1), în locuinţa IA, VII 21, la 0,45 m adâncime, nivelul Ariuşd II (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER 1968, p. 254-255, analiza 9072), faza Cucutcni A
(posibil şi fazele A-B, B; vezi nr. 51).
Muzeul Cluj (inv. III 378).
Analiza spectrală nr. 9072, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
od/VINVJlV
. u n . E.1J» i li \ m m .n A n P DI\, IO/IO
„ O
17
r" "
Nr.inv.
Bi Au Zn Co Fe
Ni
Sb Ag
As
An. nr.
Pb
Sn
III 378
urme
0
0
0
0
urme
0,31
1,35 0
9072
0,09
0,03
Analiza spectrală proba L 41, efectuată în Laboratorul Măgurele (BEŞLIU /
LAZAROVICI 1990, p. 133, 137; datele analizei ne-au fost transmise de dr. Gheorghe
Lazarovici, prin programul Zeus; unitatea de măsură este în PPM = parte pe milion).
Kn.nr

LA)

I An
0.899

I A
Acs
Ish
I S e I Cr I A a T n Î
| Sc
9 1 ,9 9
6.23
12
12.3
1 5.300

Fc
8 4 9 ,9 9

Zn

Co

Tn

68,0

Sn

.înv
Nr.i

Iii'

3 78

Cercetările arheologice de la Băile Herculane (oraş), jud. Caraş-Severin,
efectuate în „Peştera Hoţilor”, în anii 1954-1955, 1960-1961, 1965-1969 (ROMAN,
1971, p. 47-83; 1976, passim), au dus la descoperirea unor obiecte dc cupru sau de
metal (posibil cupru, aramă cu arsen sau bronz; majoritatea pieselor nu au fost analizate
spectral). Exemplarele se găsesc la muzeele din Lugoj, Drobeta-Turnu Severin şi
Institutul de Arheologie din Bucureşti ( 1BIDEM, p. 79):
Pum nal de metal (cupru-arscn), tipul Cucuteni (MAREŞ, 2002, p. 188, nr. 75,
pl. 54/8), descoperit în nivelul cV, cultura Coţofeni I (ROMAN 1976, p. 16, 17, 36, 79).
Analiza spectrală nr. 874/24.XII.1968, efectuată la ICECHIM Bucureşti

(1DUJCM, p. 10).
An. nr.
874/24.XII.1968

As
6

Ag
0.006-0,002

Ni
0.01

Fe
0.1

Ca
*

Mg
*

Si
*

Nr. inv.
-----------------

exteriorul fortificaţiei, stratigrafia staţiunii determinată după reluarea cercetărilor
arheologice, începând cu anul 1961 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA, 1966, p. 11,20).
Fost la Mus. f. Vor-und Fruhgeschichte, Berlin (pierdut).
Analiza chimică, efectuată în Laboratorul Muzeului din Berlin (SCHMIDT,

în timpul săpăturilor arheologice efectuate în staţiunea amplasată pe dealul
„Cetăţuia” de la Sărata Montcoru, com. Mcrci, jud. Buzău, în nivelul culturii Cucutcni
B, o etapă finală „varianta Montcoru”, specia ceramicii cenuşii pictată cu alb,
considerată dc unii ccrcctători ca influenţă din cultura Cernavodă (MONAH / CUCOŞ,
1985, p. 142, nr. 910), au fost descoperite şi obiecte dc cupru:
Pum nal cu două nituri la mâner (NESTOR, 1954, p. 50; MAREŞ, 2002, p. 292,
nr. 1427).
Muz. Naţ. Ant. Bucurcşti (fără inv.; inedit).
Analiza
spectrală nr. 8543,
efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
U d liz a d | ;^ v u u iu . . . . —
__7
‘
------1
A
/C
O
„
SANGM EISTER / SCHRODER, 1968 p. 238-239)
Au Zn Co Fc Nr. inv.
Sn I Pb I As | Sb 1 Aş
Ni
Bi'
An. nr.
0
0
0
0
0 ,0 0 4
< 0,01
0,02
1.4
XM 3
în timpul plantării viţei de vie, în anul 1927, în locul „Podei” („Dealul Podei / La
Podei”), de la Târgu Ocna, a fost dcscopcrit întâmplător un depozit format din trei
topoare (unul întreg şi două fragmente) şi o lamă de pumnal care nu arc legătură cu
depozitul. în punctul amintit sc află o staţiune în carc au fost practicate sondaje şi
> rcctări arheologice în anii 1933, 1939-1943 (Constantin Matasă), 1956 (Adrian C.
Ilorcscu şi Constantin Matasă), cu un nivel de locuire din faza Cucuteni B, un strat
Gorodsk-Usatovo (respectiv Horodiştea-Folteşti), altul din epoca bronzului şi din
perioade ulterioare (MATASĂ, 1964, p. 11-62). Săpăturile arheologice au fost
continuate în anii 1973 (Ştefan Cucoş şi Dan Monah), 1977-1978 (Dan Monah şi Silvia
\ntoncscu), fiind stabilită locuirea din etapa Cucuteni B2 (MONAH / CUCOŞ, 1985;
( UCOŞ, 1999, p. 184, nr. 57).
Pum nal, fragment, tipul Bodeşti, descoperit în timpul săpăturilor arheologice
.lin 1943; apartenenţa nu este sigură la una dintre culturile identificate în staţiunea
amintită (M A TA SĂ ,'1964, p. 19, 24; MAREŞ, 2002, p. 311, nr. 1529).
Muzeul Piatra Neamţ (inv. 1545).
Analiza spectrală nr. 8829, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER 1968, p 246-247).
_______
1 A•• 1 CK
I
I Ni
| Bi
| Au Zn Co Fc Nr. inv.
+

Pum nal, tipul Cucuteni, descoperit în timpul pregătirilor pentru efectuarea
săpăturilor arheologice dc la Cucuteni, din toamna anului 1909, în afara aşezării de pe
„Cetăţuia”, deasupra unei cariere dc piatră cercctată prin şanţurile 4 şi 5, cu ceramică
din cultura mai nouă (respectiv Cucutcni B) şi foarte noua (respectiv cultura Horodiştea)
(SCHMIDT, 1932, p. 60, nr. 3, pl. 30/1; MAREŞ, 2002, p. 223, nr. 549, pl. 54/11).
Pumnalul poate fi relaţionat ori cu nivelul din faza Cucutcni B2 (extins şi în afara
fortificaţiei aşezării), ori cu locuirea din prima etapă a culturii Horodiştea-Folteşti din

LAME DE C U ŢIT. în staţiunea preistorică (teii) de pe insula „Ostrovcl”
(amplasată într-un golf al fostului lac Cătălui) dc la Căscioarele, jud. Călăraşi, au fost
efectuate săpături arheologice în anii 1925 (Gh. Ştefan) şi 1962-1968 (VI. Dumitrescu,
II. Dumitrescu, S. Marinescu-Bîlcu, E. Tudor, B. Ionescu), nivelul Gumelniţa B| fiind
dezvelit în întregime (ŞTEFAN, 1925, p. 138-197; VL. DUMITRESCU, 1965, p. 21515
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239; IDEM, 1986, p. 73-81; VL. DUMITRESCU / HARHOIU / BABEŞ, 1994). în urma
ccrcetărilor au fost descoperite piese de cupru în nivelurile fazelor Gumelniţa A2 şi Bj:
Lam ă de cuţit (MAREŞ, 2002, p. 203, nr. 458, pl. 53/1) descoperită în aşezare,
în anul 1925, în săpătura A, la 1,00 m adâncime (ŞTEFAN, 1925), în nivelul fazei
Gumelniţa B| - stratul III din această fază arc baza chirpicului ars de la locuinţe, în
general, între 0,40 şi 0,60 - 0,70 m adâncime, pe unele locuri fiind mai adânc (VL
DUMITRESCU, 1986, p. 74).
Muz. Naţ. Ant. Bucureşti (inv. I 4329).
Analiza spectrală nr. 8666, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER SCH ROD £R, 1968, p. 242-243).
An. nr. Sn Pb As
Sb Ag
Ni
Bi
Au Zn Co Fe
Nr. inv.
8666
0
0
1,2 0
<0,01
urme
0
0
0
0
urme
14329
LAM E. în urma cercetărilor arheologice efectuate în aşezarea din punctul
„Şanţul Mare” de la Pecica, jud. Arad, în anii 1898-1902 (Domotor Lâszlo din Arad şi
învăţătorul Haller Imre din Pecica), continuate apoi în anul 1928 (Mârton Roska), au
rezultat câteva piese de cupru descoperite în stratul de jos; dezvoltarea aşezării, după
Mârton Roska, începe din epoca de aramă şi continuă până în epoca bronzului
(ROSKA, 1942a). Materialul ceramic din nivelul amintit are torţi pastilate, pictură;
lipseşte tehnica împunsăturilor succesive (Furchenstich); se datează cu Herculane III,
Hunyadihalom, Badcn, iar altele cu Cernavoda Il-Boleraz (ROMAN, 1971, p. 90-91).
Două fragm ente de lame (?) (ROSKA, 1942a, p. 224, nr. 45; ROMAN, 1971,
p. 85, nr. 13; MAREŞ, 2002, p. 277, nr. 1342, 1343, pl. 63/11, 12), rupte probabil de la
partea inferioară a unor pumnale (?).
Muzeul Arad.
Probabil analiza spectrală nr. 9196 (Pccica, Şanţul Mare, stratul de jos, lamă
fragment. Muzeul Arad, inv. 5613), efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEIS”fER / SCH RODER, 1968, p. 258-259).
An. nr. Sn
Pb As Sb Ag
Ni
Bi
Au Zn Co Fe
Nr. inv.
9196
0
0
4
0
urme
0
0
0
0
0
0
5613
TO PO A R E-CIO CA N DE T IP PLO CN IK
Topor-ciocan, tipul Plocnik, de la Probota, jud. Suceava (CIUREA, 1931, p. 15,
fig. 10/4; IDEM, 1927-1932, p. 52, pl. 4/1; BERC1U, 1939-1942, p. 57 - securc-ciocan,
varianta B2, seria Probota - Blassagyarmat; IDEM, 1942, p. 55, nr. 395 - tipul B2;
DRIEHAUS 1952-1955, p. 1, 6, lista 3 - tipul Gorica; A. VULPE, 1964, p. 459, fig. 3/2
- tipul Gorica; IDEM, 1975, p. 19, nr. 1, pl. 1/1; COMŞA, 1980, p. 210, nr. 7, fig. 3/1;
MONAH / CUCOŞ, 1985, p. 134, nr. 827; MAREŞ / COJOCARU, 1995-1996, p. 201,
nr. 3, fig. 8 /Ia). A fost studiat la stercomicroscop, analizat metalografic şi spectral
(MAREŞ, 2002, p. 283, nr. 1378, pl. 12/4 şi Anexa 3a). Atât rezultatul analizei
metalografice, cât şi al analizei spectrale documentează faptul că piesa este
confecţionată dintr-un aliaj al cuprului cu staniu (din faze intermetalice specifice
aliajelor Cu-Zn, Cu-Al, Cu-Si), ceea ce pune sub semnul întrebării datarea toporului în
eneolitic, cu toate că cl aparţine tipului Plocnik. Prezenţa staniului (1,26%) şi a zincului
(0,879%) în proporţii la care pot fi considerate elemente de aliere (bronzul cu staniu),
16
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asociată cu o mică proporţie de sulf şi elemente însoţitoare (Fe, Cr, Ni, Al, Mg, Pb),
argumentează faptul că minereul folosit includea preponderent cupru nativ, elementele
însoţitoare fiind sub formă dc oxizi şi mai puţin sulfuri. Mai mult, plumbul este prezent
in cuprul solid într-o proporţie mare (1,17%), ceea ce ar fi dus, în condiţiile prelucrării
plastice la cald (după turnare) la fisurarea metalului (nerespcctarea temperaturilor
admise în asemenea situaţii: nu mai scăzute dc 300-350°C şi nu mai înalte de 900°C),
însă meşterul a evitat prelucrarea ulterioară la cald, deoarece pe suprafaţa toporului nu
au fost observate fisuri specifice (MAREŞ, 2002, p. 68).
Muzeul Succava (inv. B/845; provine dc la Muzeul Fălticcni, inv. 2013).
Analiza spectrală cfcctuată la Laboratorul Polyvac de la S.C. ROMUPS S.A.
An.nr
-

Cu
91,9

Sn
1,26

Zn
0J879

Ni
0,735

Fc
0290

Si
3200

Al
0,095

Mn
0,055

P
0,003

Cr
0.026

S
0,076

Inv. nr.
13845

Pb
1,17

Din Transilvania sunt topoare de cupru descoperite întâmplător şi cu locul de
provenienţă necunoscut:
Topor-ciocan, tipul Plocnik (ROSKA, 1942a, p. 72, nr. 16, fig. 78; IDEM,
1942b, p. 32, nr. 49, fig. 5; A. VULPE, 1975, p. 19, nr. 3, pl. 1/3; TOPAN /
LAZAROVICI/BALINT, 1996, p. 139; MAREŞ, 2002, p. 321, nr. 1620, pl. 13/5).
Muzeul Cluj (inv. I 3780; nou: P 850).
Analiza spectrală, proba L I3, efectuată la Laboratorul Măgurele (BEŞLIU /
LAZAROVICI, 1990, p. 133, 137, tab. 1 şi 3, L13; TOPAN / LAZAROVICI /
BALINT, 1996, p. 139, tab. 1, L13; datele analizei ne-au fost transmise dc dr. Gh.
» IV lţ

An.nr.
1.13

Au
0

As
4 7 ,7

Sb
1,76

Sc
0

Cr
5,499

Ap
3,5

Ni
4 9 ,9 9

Sc
0 ,0 4 9

Fc

Zn

Co

Tn

Sn

N r.inv.

3 7 9 ,9

23

1,6

0,39

0

13780

TO PO A R E-CIO CA N DE TIP CRESTUR
Topor-ciocan, tipul Crestur, descoperit întâmplător la Ilişua, com. Uriu, jud.
Bistriţa-Năsăud (Cristeştii Ciccului, Alsoilosva) (ROSKA. 1942a, p. 18, nr. 53, tig. /2;
IDEM, 1942b, p. 25, nr. 5, fig. 7; POPESCU, 1944, p. 29, nota 4; DRIEHAUS, 19521955, p. 6, lista 2 - Alsoilosva; tipul Apâtkeresztur, numele maghiar al localităţii
Crestur; BOGNÂR-KUTZ1ÂN, 1972, p. 142 - tipul A/II, varianta 2; A. VULPE, 1975,
p. 25, nr. 35, pl. 3/35; LAZAROVICI, 1983, p. 15, nr. 68 - pe lista cu descoperiri din
cultura Tiszapolgâr; MAXIM, 1999, p. 164, nr. 517 - aminteşte eronat şi un alt topor de
tip Crestur, cu locul descoperirii Ilişua, com. Sărmăşag, jud. Sălaj ( EADEM , nr. 518;
MAREŞ, 2002, p. 252, nr. 1188. pl. 16/7).
Muzeul Cluj (inv. I 2977).
Analiza spectrală nr. 8998, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANG V1EISTER/SCHRODER. 1968, p. 252-253).
Co Fe Nr.inv.
Au Zn
Bi
Ni
Sb
As
Pb
Ag
An.nr. Sn
12977
0
0
0,09
0.03
0,011
0
8998
0,27 0,39 urme 0,08 0,07
Topor-ciocan, tipul Crestur. Locul exact al descoperirii este necunoscut, dar
sigur din Transilvania (TOPAN / LAZAROVICI / BALINT, 1996; MAREŞ, 2002, p.
322, nr. 1621 A, fig. 16/8).
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Muzeul Cluj (inv. P 846).
Analiza spectrală, proba L10, efectuată în Laboratorul Măgurele (BEŞLIU /
LAZAROVICI, 1990, p. 133, 137, tab. 1 şi 3, L10; TOPAN / LAZAROVICI /
BALINT, 1996, p. 639, tab. 1, L10; datele analizei ne-au fost transmise de dr. Gh.
An.nr.
L10

_

Au

As

Sb

Sc

Cr

Ag

Ni

Sc

Fc

Zn

12,7

2.8 2

1.2 2

24

0

913

370

0 ,1 9 8

0

1.310

Co
410

r
Tn

Sn

N r.inv.

0

11.1

P846

TO PO A R E-CIO CA N DE T IP SZEK ELY ŞI NÂDUDVAR
Prezenţa arsenului (0,48%) în metalul toporului de la Ocna Sibiului şi într-o
cantitate mai mică (0.1%) la exemplarul dc la Araci presupune folosirea unui minereu
de cupru cu arsen (MAREŞ, 2002, p. 70-71, 269, nr. 1285 şi p. 180, nr. 43).
Topor-ciocan (pl. 18/7), tipul Szekcly şi Nâdudvar, descoperire întâmplătoare la
Ocna Sibiului (oraş), jud. Sibiu (POPESCU, 1944, p. 30, pl. II/3; DRIEHAUS, 19521955, p. 6, lista 3 - Ocna Sibiului; tipul Gorica; A. VULPE, 1975, p. 27, nr. 48, pl. 5/48;
METALURGIA, 1995, p. 23, nr. 1, pl. l/l; MAXIM, 1999, p. 172, nr. 687; MAREŞ,
2002, p. 269, nr. 1285, pl. 18/7).
Muzeul Brukenthal, Sibiu (inv. A 1908).
Probabil analiza spectrală nr. 8900 (topor-ciocan. Ocna Sibiului, Muzeul Sibiu,
inv. 4098), efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS / SANGMEISTER /
SCHRODER, 968, p. 250-251).
An. nr.
Sn Pb As
Sb Ag
Ni
Bi
Au Zn Co Fe Nr. inv.
8900
0
0
0,48
0
urme urme 0
0
0
0
0
4098
TO PO A R E-TÂ R N Ă CO P DE T IP JÂSZLADÂNY
Un topor-târnăcop dc tip Jâszladâny, varianta Petreşti, de la Plăvălari, jud.
Suceava a fost cercctat macro şi microstructura! (stereomicroscop, analiză metalografică
şi spectrală) (MAREŞ, 2002, p. 361-362). Elementele însoţitoare (adaosuri naturale)
evidenţiate prin analiza spectrală (în miezul piesei) sunt: Fe, Si, Mn, Cr, Ni, Al, Cu, Pb,
Sn, Zn, probând folosirea unui minereu polimetalic (MAREŞ, 2002, p. 73).
Topor-târnăcop, tipul Jâszladâny, varianta Petreşti, descoperit întâmplător în
punctul „Dealul Securiceni”, unde a fost identificată o aşezare din faza Cucuteni B.
Muzeul Suceava (inv. B/432).
Analiza spectrală efectuată la Laboratorul Polyvac de la ROMUPS S.A. Suceava
(MAREŞ, 2002, p. 280, nr. 1367, pl. 38/3).
An.nr
-

Cu
88,8

Sn
1.46

Zn
6,69

Fc
0,237

Ni
0,236

Al
0.035

Si
1.21

Mn
0,584

P
0.053

Cr
0,660

S
0,120

Pb
0,41

lin. .
B432

(în miezu piesei)
An.nr.
-

Cu
98,8

Sn

Zn

0 ,10 0

0 ,5 3 5

Fe
0 ,0 2 8

Ni
0 .0 6 2

Al
0 ,0 0 9

Si

Mn

P

Cr

S

Pb

înv.

0 ,1 8 9

0

0

0 .0 3 4

0

0 ,10

13432

(ZOLTAN SZEKELY, 1967) cu numeroase materiale neolitice şi din alte perioade,
toate descoperirile fiind întâmplătoare (A. VULPE, 1973, p. 227, nota 64).
Două topoare-târnăcop, tipul Jâszladâny, varianta Orşova (A. VULPE, 1975).
Muzeul Cluj (inv. 180, pentru ambele exemplare; sau la Muzeul Sfantu Gheorghe, al
doilea topor, pierdut) (MARŢIAN, 1920, p. 28, nr. 475 - „secure de aramă”; BERC1U,
1939-1942, p. 49, nr. 2 - jud. Odorhei; un exemplar, tipul C, varianta C2, seria Dccea
Mureşului; IDEM, 1942, p. 51, nr. 359 - Odorheiul Secuiesc; tip C2; ROSKA, 1942a, p.
270, nr. 188, fig. 323/1; 1/3; IDEM, 1942b, p. 52, nr. 169, fig. 14/1; 25/3; POPESCU,
1 9 4 4 , p. 29, nota 4, fig. 2/6,9 - Odorhei; tipul 3; DRIEHAUS, 1952-1955, p. 7, lista 6 Odorhei, tipul Jâszladâny; ZOLTAN SZEKELY, 1967, p. 330; A. VULPE, 1973, p. 227
şi nota 64; IDEM, 1975, p. 39, nr. 120, 121, pl. 16/120, 121; MONAH / CUCOŞ, 1985,
p. 125, nr. 724; MAREŞ / COJOCARU, 1995-1996, p. 205, nr. 33, 34; MAXIM. 1999,
p. 172, nr. 690; MAREŞ, 2002, p. 270, nr. 1288, 1289, pl. 29/6,7).
Analizele spectrale nr. 8996, 9004 (două topoare cu tăişurile dispuse în cruce;
Muzeul Cluj; inv. 180) efectuate la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER 1968, p. 252-253).
An. nr.
8996
9004

Sn
0
0

Pb
0
0

As
0,85
0

Sb
0
0

Ag
<0,01
urme

Ni
urme
0

Bi
0
0

Co
0
0

Zn
0
0

Au
0
0

Fe
0
urme

Nr. inv.
180
180

Din Transilvania sunt topoare de cupru descoperite întâmplător şi cu locul de
provenienţă necunoscut:
T opor, fragm ent, tipul Jâszladâny, varianta nu mai poate fi determinată
(ROSKA, 1942b; PATAY, 1984; MAREŞ, 2002, p. 323, nr. 1637).
Deri Muzeum, Debreţin (inv. 63/1904).
Analiza spectrală nr. 13074, efectuată la Muzeul din Stuttgart (apud PATAY, 1984).
An.nr.

Sn

Pb

As

Sb

Ag

Ni

Bi

Au

Zn

Co

Fc

Nr. inv.

13074

-8,8

0.03

0,63

0,07

0,03

0,48

urme

0

0

0

urme

63/1904

Fragmentul de topor este confecţionat din bronz, după cum rezultă din analiza spectrală.
T o por-târnăcop, tipul Jâszladâny, varianta Petreşti, descoperit întâmplător în
apropierea satului Trifeşti, jud. Neamţ (CUCOŞ, 1992a, p. 199-200, hg. 1; MAREŞ /
COJOCARU, 1995-1996, p. 197,206, nr. 37; BOGIIIAN / NICULICĂ / COJOCARU /
PETREA, 2002; MAREŞ, 2002, p. 324, nr. 16435, pl. 39/5).
Muzeul satului Trifeşti.
Analiza spectrală a fost efectuată în Laboratorul Polyvac al ROMUPS S.A., Suceava.
An.nr Cu
98,7

Sn
0,13

Zn
0,076

Fe
0,120

Ni
0,069

Al
0,029

Si
0.672

Mn
0,01

P
0

Cr
0,02

S Pb
0 0,140

înv.
-

Pe platoul dealului „Budvar” („Cetatea Bud / Cetatea Buda”) dc la Odorhciu
Secuiesc (oraş), jud. Harghita (Odorhei, Szekclyudvarhcly) au fost descoperite
întâmplător câteva topoare dc aramă (nu sc mai poate stabili dacă este vorba de un
depozit). In locul amintit se menţionează o aşezare ariuşdeană din faza Cucutcni B

T opor-târnăcop, tipul Jâszladâny, varianta Brad, descoperire întâmplătoare în
împrejurimile oraşului Turda. Mârton Roska aminteşte şi un topor semnalat în literatura
vechc din fosta colecţie „Kemeny”, cu indicaţia că poate fi primul exemplar, ajuns la
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Muzeul Cluj (ROSKA, 1942a, p. 282, nr. 61; IDEM, 1942b, p. 55, nr. 190, fig. 54;
POPESCU, 1944, p. 29; DRIEHAUS, 1952-1955, p. 7, lista; A. VULPE, 1975, p. 44,
nr. 195, pl. 27/195; MAREŞ, 2002, p. 326, nr. 1650, pl. 43/8).
Muzeul Cluj (inv. 7613; P 844).
Analiza spectrală nr. 8994, efectuată în Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 252-253).
An. nr.
8994

Sn
0

Pb
0

As
0

Sb
0

Ag
umic

Ni
0

Bi
0

Au
0

Zn
0

Co
0

Fc
0

Inv.
7613

Analiza spectrală, proba L 8, efectuată în Laboratorul Măgurele (BEŞLIU /
LAZAROVICI, 1990, p. 133, 137, tab. 1 şi 3, L 8; datele analizei ne-au fost transmise
dc dr. Gh. Lazarovici, programul Zeus\ unitatea de măsură: PPM = parte pe milion).
An.nr.
L8

Au
0,66

As
127

Sb
6,72

Sc
0

Cr
0

Ag
37,5

Ni
42

Sc
0.031

Fc
499

Zn
35,4

Co
0

Tn
0

Sn
390

înv.
7613

T O PO A R E - TÂ R N Ă CO P DE T IP TÂRGU OCNA
La unele piese dc acest tip constatăm prezenţa arsenului în cuprul solid în
procente diferite: 0,76% As şi Pb, Ni (Jibert, nr. 1213); 0,8% As şi Ag, Ni (Târgu Ocna,
nr. 1527); 1% As şi Ag, Bi (Târgu Ocna, nr. 1526); 1,05% As şi Ag (Târgu Ocna, nr.
1525); 1,2% As şi Ag, Ni, Fe („România”, nr. 1395), ccea ce indică aliajul de cupru cu
arsen (bronzul arsenical) (MAREŞ, 2002, p. 76).
T opor-târnăcop, tipul Târgu Ocna, cu locul descoperirii „Bucovina”
(A.VULPE, 1975, p. 50, nr. 223, pl. 29/223; MAREŞ / COJOCARU, 1995-1996, p.
199, 209, nr. 62; CUCUTENI, 1997, p. 219, fig. 164 şi de la p. 159 - locul descoperirii
Moldova; MAREŞ, 2002, p. 200, nr. 451, pl. 46/5), a fost investigat macro şi
microstructural. Analiza spectrală indică, prin puritatea mare a metalului, folosirea
cuprului nativ în procesul dc elaborare, cu elemente însoţitoare în metalul solid (Fe, Si,
Mn, P, S, Cr, Ni, Al, Mg, Pb, Sn, Zn) şi aplicarea unor tehnici de rafinare termică prin
persaj, posibil cu ajutorul unor crenguţe de mesteacăn ţinute în cuprul supus topirii
(MAREŞ, 2002, p. 363-364).
Muzeul Suceava (inv. B/62; provine din colecţiile Muzeului Cernăuţi).
Analiza spectrală efectuată în Laboratorul Polyvac de la ROMUPS S.A. Suceava
(ing. Comcl-Narcis Petrescu; MAREŞ, 2002, p. 200, nr. 451 şi anexa 3c).
An.
nr.

Cu

Sn

Zn

Fc

Ni

Al

Si

Mn

P

Cr

S

Pb

Inv.

-

82,8

1,22

0.624

0,547

0,354

8,85

4.25

0,154

0,048

0,023

0.185

0,68

B62

(în mieziil piesei)
An.
n r.

Cu

Sn

Zn

Fe

Ni

Al

Si

Mn

P

Cr

S

Pb

Inv.

92,8

0,180

0,165

0,200

0,093

2.800

3,250

0,023

0.001

0.005

0,086

0.190

B62

putea fi atribuit tipului Târgu Ocna (A. VULPE, 1975). Iniţial piesa a fost încadrată în
«alegoria topoarelor cu gaura la mâner (Schaftlochăxte), dc tip Pădureni (IDEM, 1970).
Fragmentul de topor (s-a păstrat braţul cu tăişul vertical rupt de la gaura pentru
*<>udă) a fost descopcrit în timpul săpăturilor arheologice din anii 1909-1910, în groapa
K.i, la circa 0,40-0,50 m adâncime, într-un strat în care predomina ceramica B (respectiv,
t.i/a Cucuteni B), în relaţie cu chirpicul ars de la o locuinţă din zona superioară a
l<punerii Cucuteni B; zona de separaţie între depunerile mai vechi (faza Cucutcni A) şi
iii.ii noi (faza Cucuteni B) a fost delimitată, în groapa amintită, la circa 0,90-1,10 m
iclAncime (SCHMIDT, 1932).
Mus. f. Vor-und Friihgcschichtc, Berlin (pierdut în timpul celui de-al doilea
ia/boi mondial).
Analiza chimică nr. 2, efectuată la Muzeul din Berlin (SCHMIDT, 1932, p. 125).
An. nr.
21

Cu
99,00

Sn
0

As
0,59

Fc
0,05

Pb
urme

Ni+Co
urme

Ag
0

S
urme

Total
99,73

Si
0,09

înv.
-

T opor-târnăcop, tipul Târgu Ocna, de la Jibert, jud. Braşov (Zsiberk, Seiburg),
descoperit întâmplător în terenul „Spatzenham-Graben” (ROSKA, 1942a, p. 312, nr. 4;
IDI-'M, 1942b, p. 59, nr. 216; POPESCU, 1944, p. 29, nota 4 (tipul 3); A. VULPE,
l‘>75. p. 50, nr. 227, pl. 30/227; PATAY, 1984, p. 103, nr. 610, pl. 57/610; MAXIM,
P»99. p. 163, nr. 534; MAREŞ, 2002, p. 256, nr. 1213, pl. 46/9).
Magyar Nemzeti Muzeum, Budapesta (inv. 54/1897. 5).
Analiza spectrală nr. 6475, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
•• NNGMEISTER/SCHRODER, 1968, p. 180-181).
Alt nr.
M75

Sn
0

Pb
0,1

As
0,76

Sb
0

Ag
<0,01

Ni
urme

Bi
0

Au
0

Zn
0

Co
0

Fc
0

Inv.
54/ 1897.5

T opor-târnăcop, tipul Târgu Ocna (A. VULPE, 1975), probabil este piesa
dc coperită la Monor, jud. Bistriţa-Năsăud (în registrul inventar de la Muzeul Naţional
«lf Antichităţi figurează un topor cumpărat în anul 1937, cu locul descoperirii menţionat,
l.ir care nu a fost identificat în depozit (POPESCU, 1944, p. 30 - Monor; topor cu dublu
Uiş in cruce; TUDOR, 1972, p. 29, nr. 12, fig. 1/5; A.VULPE, 1975, p. 50, nr. 228, pl.
'(» 228; MAREŞ, 2002, p. 286, nr. 1395, pl. 47/3).
Muz. Naţ. Ant. Bucureşti (inv. 03407; transferat Ia Muzeul Naţional de Istorie,
liucureşti, inv. 15548).
Analiza spectrală nr. 8711, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER/ SCHRODER, 1968, p. 242-243).
An.nr.
• 11

Sn
0

Pb
0

As
L2

Sb
0

Ag
<0,01

Ni
urme

Bi
0

Au
0

Zn
0

Co
0

Fe
urme

Nr. inv.
03407

T opor-târnăcop, fragment, descoperit în staţiunea eponimă a culturii Cucuteni,
amplasată pe promontoriul „Cetăţuia” (satul Băiccni, com. Cucutcni, jud. Iaşi), care ar

în timpul plantării viţei dc vie, în anul 1927, în locul „Podei” („Dealul Podei / La
l’odei”) de la Târgu Ocna, a fost descoperit întâmplător un depozit format din trei
topoare (unul întreg şi două fragmente) şi o lamă de pumnal carc nu are legătură cu
depozitul. în punctul amintit sc află o staţiune în carc au fost practicate sondaje şi
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cercctări arheologice în anii 1933, 1939-1943 (Constantin Matasă), 1956 (Adrian C.
Florescu şi Constantin Matasă), cu un nivel de locuire din faza Cucuteni B, un strat
Gorodsk-Usatovo (respcctiv Horodiştea-Folteşti), altul din epoca bronzului şi din
perioade ulterioare (MATASĂ, 1964, p. 11-62). Săpăturile arheologice au fost
continuate în anii 1973 (Ştefan Cucoş şi Dan Monah), 1977-1978 (Dan Monah şi Silvia
Antonescu), fiind stabilită locuirea din etapa Cucuteni Bi (MONAH / CUCOŞ, 1985;
CUCOŞ, 1999, p. 184, nr. 57).
T rei topoare-târnăcop, unul întreg şi două fragmente, tipul Târgu Ocna,
dcscopcrire întâmplătoare dc depozit în punctul Podei, dc la Târgu Ocna (BERCIU,
1939-1942, p. 54, nr. 1, fig. 1/8 - ilustrează toporul întreg; menţionează trei topoare,
descoperite în stratul cu ceramică pictată de stil Cucuteni D, incluse în tipul C, varianta
C3, scria Târgu Ocna; FLORESCU, 1954, p. 597 şi nota 3 - aminteşte patru topoare în
carc cuprinde şi exemplarul dc la Piatra Şoimului, fost Calu, vezi, discuţia, la A.
VULPE, 1975; MATASĂ, 1964, p. 23-24, fig. 8/27-29; A. VULPE, 1964, p. 461 şi nota
24, fig. 3/7 - piesa întreagă; DRIEHAUS, 1952-1955, p. 7, lista 6 - trei topoare de tip
Jâszladâny; aşezare cu vase Cucuteni; SCHUBERT, 1965, p. 282, nota 29; A. VULPE,
1973, p. 228 şi nota 77; IDEM, 1975, p. 49, nr. 219-221, pl. 29/219-221; COMŞA,
1980, p. 216, nr. 37c, fig. 9/2-4; MONAH / CUCOŞ, 1985, p. 153, nr. 1027; MAREŞ /
COJOCARU, 1995-1996, p. 210, nr. 68-70; CUCOŞ, 1999, p. 75, nr. 3.4.-3.6., fig.
23/6-8; MAREŞ, 2002, p. 310, nr. 1525-1527, pl. 47/2,4,6).
Muzeul Oneşti (inv. 423-425).
Analizele spectrale nr. 8837-8839, efcctuatc la Muzeul din Stuttgart
(JUNGHANS / SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 246-249).
An. nr.
8837
8838
8839

Sn
0
0
0

Pb
0
0
0

As
0,8
1,05
1

Sb
0
0
0

Ag
urme
<0,01
<0,01

Ni
<0,01
0
0

Bi
0
0
urme

Au
0
0
0

Zn
0
0
0

Co
0
0
0

Fe
0
0
0

Nr. inv.
423
424
425

TO PO A R E DUBLE
T opor dublu cu două tăişuri verticale paralele descoperit întâmplător la Chirpăr,
jud. Sibiu (POPESCU, 1944, p. 29, pl. 11/11; SCHUBERT, 1965, p. 282, nota 32, fig. 1;
A. VULPE, 1975, p. 53, nr. 237, pl. 31/237; MAXIM, 1999, p. 150, nr. 257; MAREŞ,
2002, p. 213, nr. 494, pl. 48/3).
Muzeul Brukenthal Sibiu (inv. A 704).
Analiza spectrală nr. 8893, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 248-249).
An. nr.
8893

Sn
0

Pb
0

As
0,88

Sb
0

Ag
-0,01

Ni
<0,01

Bi
0

Au
0

Zn
0

Co
0

Fe
0

Nr. inv.
704

TO PO A R E N EC LA SIFIC A TE T IP O L O G IC

i .Hisidcrată dc unii cercctători ca influenţă din cultura Cernavodă, au fost descoperite şi
obiecte de cupru:
Două topoare m iniaturale, fragmente, care nu mai pot fi clasificate tipologic
' \ VULPE, 1975), descoperite la un loc (săpăturile arheologice din anul 1954), în
uprinsul resturilor dc aşezare Cucutcni B. Un fragment ar aparţine unui topor cu
lAişurile în crucc, celălalt ar fi de la un topor cu gaură pentru mâner şi cu tăişul vertical
(NI STOR / ZAHARIA, 1955; NESTOR, 1955), dar nu este sigur, fragment
11*'determinat; topor cu gaura la mâner (Schaftlochaxt ?) (A. VULPE, 1970; IDEM,
Sc păstrează tăişurile a două topoare miniaturale (NESTOR / ZAHARIA, 1955,
P 499, fig. 1; NESTOR, 1955, p. 10; A. VULPE, 1970, p. 11, 65, nr. 283, pl. 18/283 ilustrat fragmentul dc topor presupus cu gaura la mâner - şi 65/A / 1,2 - ilustrate ambele
Ii i)-mente; VULPE, 1975, p. 53, nr. 241, pl. 31/241 - ilustrat fragmentul de topor
pro .upus cu gaura Ia mâner; MONAH / CUCOŞ, 1985, p. 142, nr. 910; MAREŞ, 2002,
p 292, nr. 1425-1426, pl. 49/4,5).
Inst. Arh. Bucureşti (fără inv.).
Analizele spcctralc nr. 8541 (topor cu gaura la mâner, fragment) şi 8542 (topor,
it iriuent), efectuate la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS / SANGMEISTER /
S< IIRODER, 1968, p. 238-239).
An. nr.
XVII
XV12

Sn
0
0

Pb
0
urme

As
1,05
1,3

Sb
0
0

Ag
<0,01
<0,01

Ni
urme
urme

Bi
urme
0

Au
0
0

Zn
0
0

Co
0
0

Fe
0
urme

Nr.inv.
“

TO PO A R E PLATE
Pentru elaborarea unor topoare plate s-a folosit şi aliajul neintenţionat (sub 1%
iim. ii ) de cupru-arsen: 0,07% As şi impurităţi de Pb, Ag, Ni (Sălacea, nr. 1414), 1%
i iu 16.800 PPM) As şi Ag, Ni (Coldău, nr. 517) sau cel intenţionat (peste 1% arsen) cu
1.103% As (Coteana, nr. 533); 1,53% As (şi Fe, Ni + Co, Ag; Cucuteni, nr. 547); 1,55%
\s (şi Pb, Ag, Ni, Bi; Viişoara, nr. 1760); 6.270 (PPM) As şi Au, Sb, Se, Ag, Ni, Zn, Tn
dloghiz, nr. 1180); aceste analize documentează utilizarea unui zăcământ de cupru cu
...sen (MAREŞ, 2002, p. 79).
T opor plat lat, varianta Coldău (A. VULPE, 1975; MAREŞ, 2002, p. 217),
descoperit întâmplător în zona localităţii Coldău, oraş Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud
(piesa apare şi cu locul descoperirii Dragu, jud. Sălaj; TOPAN / LAZAROVICI /
II \LINT, 1996, p. 636) este semnalată şi o aşezare aparţinând ceramicii „Fiirchenstih”
(A. VULPE, 1975).
Muzeul Cluj (inv. D. 583; nou: P 852; fost în colecţia Muzeului Dej).
Analiza spectrală nr. 8972, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 252-253).
An. nr.
X972

Sn
0

Pb
0

As
1

Sb
0

An
urme

Ni
umie

Bi
0

Au
0

Zn
0

Co
0

Fe
0

Nr. inv.
D.583

în timpul săpăturilor arheologice efectuate în staţiunea amplasată pe dealul
„Cetăţuia” dc la Sărata Montcoru, com. Mcrci, jud. Buzău, în nivelul culturii Cucuteni
B, o etapă finală („varianta Montcoru”, specia ceramicii cenuşii pictată cu alb,

Analiza spectrală, proba L I5, efectuată la Laboratorul Măgurele (BEŞLIU /
LAZAROVICI, 1990, p. 137, tab. 3, L I5; TOPAN / LAZAROVICI / BALINT, 1996, p.
639, tab. 1, L I5; rezultatele analizei ne-au fost date de dr. Gh. Lazarovici, programul
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Zeus; unităţi de măsură în PPM - parte pe milion sau microgram pe gram = meg/g).
An.nr.
L I5

Au
3,4

As

Sb

Sc

Cr

16.800

2 0 .5

4 8 ,8

0

Ag
5 4 ,9

Ni

Sc

Fc

Zn

Co

Tn

Sn

N r.inv.

6 8 ,9

0 ,0 1 9

0

19,3

0

0

0

D 583

T opor plat, varianta Cucuteni, grupa topoare plate înguste (A.VULPE, 1975;
MAREŞ, 2002, p. 223, nr. 547, pl. 51/7), descoperit la Cucuteni, în timpul săpăturilor
arheologice din anii 1909-1910, în şanţul 2/8, la 1,10 m adâncime, sub zona de separaţie
a celor două depuneri din fazele Cucuteni A şi B, într-un strat unde predomina ceramica
mai veche (Cucutcni A) (SCHMIDT, 1932). Exemplarul ar putea aparţine, după Hubert
Schmidt, stilurilor de tranziţie din zonele de tranziţie (Cucutcni A-B) ale straturilor
mijlocii (SCHMIDT, 1932).
Mus. f. Vor-und Friihgeschichte, Berlin (pierdut).
Analiza chimică nr. 1, efectuată la Muzeul din Berlin (SCHMIDT, 1932, p. 125).
An. nr.
1

Cu
98,17

Sn
0

As
1,53

Fe
0,24

Pb
0

Ni+Co
0,09

Ar
urme

S
0

Si
0

Total
100,03

Nr.inv.

Au

As

L16

9,19

6 .2 7 0

Sb
10,4

Se

Cr

8,4

0

Ag
378

Ni

Sc

Fc

Zn

Co

Tn

Sn

Nr.inv.

23

0

0

2 7 ,9 9

0

0 ,8 6 9

0

17928

T opor plat descoperit în timpul săpăturilor arheologice din anii 1970-1971,
efectuatc în aşezarea amplasată pe platoul înălţimii „Mastacăn” de la Viişoara, com.
Târgu Trotuş, jud. Bacău, varianta Cucuteni, grupa topoare plate înguste (A. VULPE,
1975); piesa a fost descoperită în aşezare, în groapa 4, faza Cucuteni B. (NIŢU /
BUZDUGAN, 1971, p. 97, 100, fig. 4/2, 3, 5/1; A. VULPE, 1973, p. 222; IDEM, 1975,
p. 58, nr. 267, pl. 33/267; CUCOŞ, 1999, p. 74, fig. 23/2).
Muzeul Oneşti:
SANGIV1 EIS1'ER / SCHROD ER, 968, p. 248-249).
An. nr.
Sn Pb
As
Sb Ag
Ni
Bi
8840
0
urme
1,55
0
0,02
urme
urme

24

Au
0

Zn
0

Co
0

Fe
0

An.nr.
8722

Bi Au Zn Co Fe
Ni
Sb
As
Ag
Pb
Sn
urme
0
0
0
urme urme 0,2 0
6,5 urme 0,57
Datele analizei spectrale arată că este con ecţionată din bronz.

Nr. inv.
1132/957

-

T opor plat cu tăişul lăţit, de la Hoghiz, jud. Braşov (ROSKA, 1942a, p. 211,
nr. 37, fig. 252 - daltă de aramă;’TOPAN / LAZAROVICI / BALINT, 1996, p. 637-638,
pl. 2/4-4a; MAXIM, 1999, p. 163, nr. 493; MAREŞ, 2002, p. 250, nr. 1180A), fără date
legate de descoperire; a fost cumpărat în anul 1908 de la Adolf Resch (TOPAN /
LAZAROVICI / BALINT, 1996, p. 637). Exemplarul nu are nimic în comun cu piesa
de la Alba Iulia (MAREŞ, 2002, 178, nr. 9A), presupusă a fi toporul de la Hoghiz
(A.VULPE, 1975, p. 62, nr. 322).
Muzeul Cluj (inv. I 7928; nou: P 853).
Analiza spectrală, proba LI 6, efectuată la Laboratorul Măgurele (BEŞLIU /
LAZAROVICI, 1990, p. 137, tab. 3, L I6; TOPAN / LAZAROVICI / BALINT, 1996, p.
639, tab. L I6; datele analizei ne-au fost transmise de dr. Gh. Lazarovici, prin programul
Zeus\ unitatea dc măsură este în PPM = parte pe milion).
An.nr.

DĂLŢI
în staţiunea preistorică {teii) situată pe un promontoriu (măgură) de la Vidra,
jud. Ilfov, au fost efectuate săpături arheologice în anii 1931-1933 (ROSETTI, 1934, p.
6-30) şi 1958 (ROSETTI / MORINTZ, 1961, p. 71-78). în nivelul culturii Boian, faza
Vidra (Vidra I, după notaţia făcută de Dinu V. Rosctti (1934) şi în nivelurile culturii
Gumelniţa A ( (Vidra II A), Gumelniţa A2 (Vidra II B), Gumelniţa B| (Vidra II C) şi B|
final (Vidra II D) au fost descoperite obiecte de cupru.
Daltă descoperită în aşezare, în stratul culturii Gumelniţa, faza Bi (A. VULPE,
1973, p. 220, nota 28; 1976, p. 139, nota 14; COMŞA, 1978, p.l 15, fig. 4/4; MAREŞ,
2002, p. 336, nr. 1727, pl. 1/10).
Muzeul Oraşului Bucureşti (inv.l 132/957).
Analiza spectrală nr. 8722, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 244-245).

Nr.inv.
-

STRĂPUNGĂTOARE
în cazul unui exemplar dc la Târgu Ocna, pe baza analizei spectrale: As 1,22, Ag
0,01, Ni urme, Fe urme (MAREŞ, 2002, p. 314), remarcăm utilizarea cuprului cu
arsen, metalul fiind obţinut din topirea unui minereu de cupru cu arsen. în unele situaţii,
pentru confecţionarea pieselor de acest tip a fost utilizat cuprul nativ cu elemente
însoţitoare, aşa cum o demonstrează analiza spectrală a exemplarului de la Ariuşd: Sn
0,05; As 0,2, Sb urme, Ag 0,9, Ni 0,14, Bi 0,01, Fe urme (MAREŞ, 2002, p. 183, nr.
53), însă descoperirea lui în stratul superior al aşezării cu materiale amestecate nu oferă
o datare sigură (nr. 53). Sub semnul întrebării punem atât un străpungător descoperit în
nivelul Cucutcni A-B de la Traian, care este confecţionat din bronz, aşa cum indică
rezultatul analizei spectrale: Sn 1,15, Pb 0,03, As 0,57, Sb 0,09, Ag 0,21, Ni 0,24, Bi
0,08, Au urme (MAREŞ, 2002, p. 321, nr. 1585), cât şi alte două piese de la Vidra sau
Jilava (Sn 6, Pb 0,51, As 0,53, Sb 0,49, Ag 0,07, Ni 0,64, Bi 0,011, Fe urme; Sn 0,72,
Pb 0,06, As 1,7, Sb ~ 0,03, Ag 0,08, Ni 0,37, Fe +; MAREŞ, 2002, p. 340, nr. 17291750, analizele spectrale 8727, 8728), confecţionate din bronz şi care aparţin epocii
bronzului:
S trăp u n g ăto r descoperit în aşezarea culturii Boian (?) de la Giuleşti-Sârbi,
Bucureşti.
Muzeul Oraşului Bucureşti (inv. 3882).
Analiza spcctrală nr. 8721, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 244-245).
An.nr. Sn
8721 2,65

Pb
0,016

As
0,22

Sb
0,095

Ag
0,021

Ni
0,39

Bi
0,007

Au
0

Zn
0

Co
0,092

Fe
++

Nr.inv.
3882

Analiza spectrală arată că piesa este dc bronz (MAREŞ, 2002, p. 67).
în urma cercctărilor arheologice efectuate în aşezarea din punctul „Şanţul Mare”
dc la Pecica, jud. Arad, în anii 1898-1902 (Doinotor Lâszlo din Arad şi învăţătorul
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Haller Imre din Pccica), continuate apoi în anul 1928 (Mârton Roska), au rezultat câteva
piese dc cupru descoperite în stratul de jos; dezvoltarea aşezării, după Mârton Roska,
începe din cpoca de aramă şi continuă până în epoca bronzului (ROSKA, 1942a).
Materialul ceramic din nivelul amintit are torţi pastilate, pictură; lipseşte tehnica
împunsăturilor succesive (Furchenstich); se datează cu Herculane III, Hunyadihalom,
Baden, iar altele cu Cernavoda II-Bolcraz (ROMAN, 1971, p. 90-91).
S trăp u n g ăto r (ROSKA, 1942a, p. 224, nr. 45; ROMAN, 1971, p. 85, nr. 13;
MAREŞ, 2002, p. 277
Muzeul Arad.
Analiza spectrală nr. 9203 (Pccica, Şanţul Marc, stratul de jos, sulă cu patru
muchii?, fragment, Muzeul Arad, inv. 5616), efectuate la Muzeul din Stuttgart
(JUNGHANS / SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 258-259).
An. nr.
9203

Sn
7,7
K

Pb
0
o

As
urme
____

Sb
0

__________I---------

Ni
urme

Ag
urme
...

.v w v ..

Bi
0

vuvi

Au
0

y „ t/v a iu i

Zn
0

Co
0

1 UUV/1 /

Fe
0

L.U

Nr. inv.
5616

I UUUI

UC

Ici

Târgu Ocna, în timpul sondajelor arheologice (din anii 1933, 1939-1943, 1956), în
condiţii neclare în ceea cc priveşte apartenenţa lui la unul dintre nivelurile identificate
(MATASĂ, 1964, p. 19, 23; MAREŞ, 2002, p. 311, nr. 1531, pl. 5/2).
Muzeul Piatra Neamţ (inv. 1543).
Analiza spectrală nr. 8828, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 246-247).
An. nr.
8828

Sn
0

Pb
0

As
1,22

Sb
0

Ag
<0,01

Ni
urme

Bi
0

Au
0

Zn
0

Co
0

Fe
urme

Nr. inv.
1543

Staţiunea arheologică din punctul „Dealul Fântânilor” din apropierea satului
Traian, com. Zăneşti, jud. Neamţ, situată pe un fragment din terasa de pe latura stângă a
râului Bistriţa, a fost cercetată pe parcursul a mai multor ani prin efectuarea de săpături
arheologice sistematice (Vladimir Dumitrescu, Hortensia Dumitrescu) (pentru aşezare,
istoricul ccrcetărilor şi bibliografie, vezi MONAH / CUCOŞ, 1985, p. 155, nr. 1043).
S trăp u n g ă to r descoperit în aşezare în 1956, în stratul Cucutcni A-B (H.
DUMITRESCU, 1959, p. 197; MAREŞ, 2002, p. 317, nr. 1585).
Inst. Arh. Bucureşti (inv. II 14687; inedit).
Analiza spectrală nr. 8759 (sulă cu patru muchii, 1956, S 111, -0,85 m, Muz. Naţ.
Ant., Bucureşti, inv. II 14687), efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 244-245).
An. nr.
8759

Sn
1.15

Pb
0,03

As
0,57

Sb
0.09

Ag
0,21

Ni
0,24

Bi
0,008

Au
urme

Zn
0

Co
0

Fe
0

Nr. inv.
II 14687

*aroul 53, probabil din cultura Sălcuţa.
Muz. Naţ. Ant. Bucureşti (inedit).
Analiza spectrală nr. 8629, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER/ SCHRODER, 1968, p. 240-241).
As
1,4

Pb
0.34

Sn
0.11

An. nr.
1K629

Sb
0,6

Ag
0,1

Ni
0,17

Bi
0,088

Au
4"

Zn
0

Co
0

Fe
+

Nr. inv.
-

în staţiunea preistorică (teii) situată pe un promontoriu (măgură) de la Vidra,
ud Ilfov, au fost efectuate săpături arheologice în anii 1931-1933 (ROSETTI, 1934, p.
f*-30) şi 1958 (ROSETTI / MORINTZ, 1961, p. 71-78). în nivelul culturii Boian, faza
Vidra (Vidra I, după notaţia făcută de Dinu V. Rosctti (1934) şi în nivelurile culturii
( iumelniţa Ai (Vidra II A), Gumelniţa Aţ (Vidra II B), Gumelniţa B( (Vidra II C) şi B|
!m.il (Vidra II D) au fost descoperite obiecte de cupru.
S trăp u n g ăto are întregi şi fragmentare, descoperite în aşezare, fără a se putea
preciza nivelurile din carc provin (ROSETTI, 1934, p. 20, 29).
Muzeul Oraşului Bucurcşti.
Probabil analizele spectrale nr. 8727, 8728 (ca loc al descoperirii Vidra sau
Jilava), efectuate la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS / SANGMEISTER /
SCHRODER, 1968, p. 244-245).
Sn
6
0,72

An.nr.
8727
872X

As
0,53
1,7

Pb
0.51
0,06

Sb
0.49
-0,03

Ag
0.07
0,08

Ni
0.64
0.37

Bi
0.011
0

Au
0
0

Zn
0
0

Co
0
0

Fc
urme
+

Nr.inv.
1476/957
1470/957

ACE
Ac descoperit în cunoscuta staţiune de pe „Dealul Tyiszk” de la Ariuşd (com.
\ âlccle, jud. Covasna).
Muzeul Cluj (inv. III 1789), investigată prin cfcctuarea de săpături arheologice
sistematice, în anii 1907, 1908, 1910-1913 şi 1925 (Ferenc Lâszlo), reluate din anul
1968 (colectiv coordonat de I. Ncstor) (F. LÂSZLO 1911; IDEM, 1914; IDEM, 1924;
MONAH / CUCOŞ, 1985, p. 55, nr. 19; REPERTORIUL COVASNA, 1998, p. 152, nr.
.A .A /\

V

U . l .

| \ J *— ' J / .

Analiza spectrală proba L40, efectuată în Laboratorul Măgurele (BEŞLIU /
I AZAROVICI, 1990, p. 133, 137; datele analizei nc-au fost transmise de dr. Gh.
Lazarovici, prin programul Zeus; unitatea de măsură este în PPM = parte pe milion).
An.nr.
L40

Au
0

As
0

Sb
2,58

Cr
Se
17,9 0

Ag
4,82

Ni
173

Sc
8,03

Zn
Fc
689,999 39

Co
2,7

Tn
0

Sn
0

Nr.inv.
III 1789

în staţiunea de la Verbicioara, com. Verbiţa, jud. Dolj, în urma săpăturilor
arheologice efectuate în anii 1949, 1950, 1951, 1955, 1957 şi ulterior (BERCIU, 1961,
p. 36), au fost descoperite şi piese dc cupru.
S trăp u n g ăto r lung descoperit în aşezare, în secţiunea III E, la 1,60 m adâncime,

INELE
Analiza spcctrală a unui inel de buclă dc la Glina arată folosirea cuprului nativ
cu argint ca adaos natural (MAREŞ, 2002, p. 241, nr. 1027), iar pentru două inele dc
buclă (saltaleoni) din aşezarea Prccucutcni III de la Traian documentează folosirea
cuprului cu arsen (Pb 0,14, As 0,49, Sb urme, Ag 0,04, Bi 0,012, Fe urme; MAREŞ,
2002, p. 319, nr. 1601, 1602) şi, în acest caz, utilizarea unui minereu de cupru cu arsen.
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O situaţie specială constatăm şi în cazul unui inel din nivelul Cucuteni A-B din această
aşezare, cu următoarea analiză spectrală: Sn 0,45, Pb 0,99, As 0,13, A g<0,0l, Ni 0,04,
Fe + (MAREŞ, 2002, p. 319, nr. 1599). Din cupru cu arsen (faza intermediară specifică
aliajului Cu-As, sau bronzul arsenical) este confecţionată o brăţară de la Pccica: As
2,4%, Ag urme, Fe++ (MAREŞ, 2002, p. 276-277, nr. 134IA) (MAREŞ, 2002, p. 81).
Staţiunea arheologică din punctul „Dealul Fântânilor” din apropierea satului
Traian, com. Zăneşti, jud. Neamţ, a fost cercetată pe parcursul a mai multor ani prin
efectuarea de săpături arheologice sistematice (Vladimir Dumitrescu, Hortensia
Dumitrescu) (pentru aşezare, istoricul cercetărilor şi bibliografic, vezi MONAH /
CUCOŞ, 1985, p. 155, nr. 1043).
Două inele spiralicc descoperite în aşezare, la 1,80 m adâncime, într-un
complex din faza Precucuteni III. Inelele, lipite între ele prin oxidare, sunt lucrate dintro lamă plată şi îngustă, fiecare exemplar având câte trei spire; sunt considerate a fi două
inele de buclă spiralice sau pandantive sau saltaleoni (H. DUMITRESCU, 1961, p. 9697, fig. 6/14; MARINESCU-BÎLCU, 1974, p. 107, fig. 25/8; MAREŞ, 2002, p. 319, nr.
1601, 1602, pl. 59/14).
Inst. Arh. Bucureşti (inv. II 14258).
Analiza spectrală nr. 8755, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 244-245).
An. nr.
8755

Sn
0

Pb
0,14

As
0,49

Sb
urme

Ag
0,04

Ni
0

Bi
0,012

Au
0

Zn
0

Co
0

Fc
urme

Nr. inv.
II 14258

Inel deschis descoperit în aşezare în anul 1958, în secţiunea II, la 0,40 m
adâncime, în nivelul Cucuteni A-B (MAREŞ, 2002, p. 319, nr. 1599).
Inst. Arh. Bucureşti (inv. II 14316; inedit).
Analiza spectrală nr. 8767, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p.244-245).
An. nr.
8767

Sn
0,45

Pb
0,99

As
0,13

Sb
0

Ni
0,04

Ag
<0,01

Bi
0

Au
0

Zn
0

Co
0

Fe
+

Nr. inv.
II 14316

Două gheme mici dc sârm ă descoperite în aşezare în anul 1953, într-o groapă
probabil rituală, din nivelul fazei Cucuteni A-B (H. DUMITRESCU, 1954, p. 44, 46;
MAREŞ, 2002, p. 320, nr. 1617, 1618).
Inst. Arh. Bucureşti (inedite).
Probabil pentru accste obiecte, analiza nr. 8751 (sârmă; 1952, sector I, groapă, Muz.
Naţ. Ant. Bucureşti, inv. II 16115), efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 244-245); analiza indică bronz.
An. nr.
8751

Sn
10

Pb
0,13

As
urme

Sb
0,71

_Ag
0,18

Ni
0,83

Bi
urme

Au
0

Zn
0

Co
0

Fe
++

Nr. inv.
11 16115

în urma cercetărilor arheologice efectuate în aşezarea din punctul „Şanţul Mare”
de la Pecica, jud. Arad, în anii 1898-1902 (Domotor Lâszlo din Arad şi învăţătorul
28

Ilaller Imre din Pccica), continuate apoi în anul 1928 (Mârton Roska), au rezultat câteva
piese de cupru descoperite în stratul dc jos; dezvoltarea aşezării, după Mârton Roska,
începe din epoca dc aramă şi continuă până în epoca bronzului (ROSKA, 1942a).
Materialul ceramic din nivelul amintit are torţi pastilate, pictură; lipseşte tehnica
impunsăturilor succesive (Furchenstich); se datează cu Herculane III, Hunyadihalom,
Badcn, iar altele cu Cernavoda II-Boleraz (ROMAN, 1971, p. 90-91).
Inel, fragm ent (ROSKA, 1942a, p. 224, nr. 45; ROMAN, 1971, p. 85, nr. 13;
MAREŞ, 2002, p. 276, nr. 1341 A).
Muzeul Arad (inv. 5614).
Analiza spectrală nr. 9191, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
SANGMEISTER / SCHRODER, 1968, p. 258-259).
An. nr.
9191

Sn
urme

As
2,4

Pb
0

Sb
0

Ag
urme

Ni
0

Bi
0

Au
0

Zn
0

Co
0

Fe
++

Nr. inv.
5614

BRĂŢĂRI
B răţară deschisă descoperită în aşezarea culturii Petreşti din peştera dc la Caţa,
jud. Braşov, într-un complex închis; la descoperire: fragmente ceramicc, unele pictate.
Piesa este confecţionată dintr-o bandă plată de cupru, cu secţiunea rectangulară, lată dc
2 cm ( ROSKA, 1942a, p. 116, nr. 2, fig. 142/5; IDEM, 1943, p. 67, nr. 21, fig. 20/5;
IUNGHANS / SANGMEISTER / SCHRODER, 1968b, pl. 32, nr. 8978; VLASSA,
1976a, p. 30, nota 7; IDEM, 1976b, p. 67, nota 54; HOREDT, 1976, p. 178, fig. 2/a;
AI.DEA, 1979, p. 28).
Muzeul Cluj (inv. II 6147).
Analiza spectrală nr. 8978, efectuată la Muzeul din Stuttgart (JUNGHANS /
\n. nr.
X978

Sn
0

Pb
0

As
0

Sb
0

Ag
urme

Ni
0

Bi
0

Au
0

Zn
0

Co
0

Fc
0

Nr. inv.
116147

Analiza spcctrală, proba L 24, efectuată în Laboratorul Măgurele (datele analizei
ne-au fost transmise prin amabilitatea dr. Gh. Lazarovici, prin programul Zeus\ unitatea
dc măsură este în PPM - parte pe mi ion).
Sn Nr.inv.
Co Tn
Sc Fc Zn
Ni
Ag
As Sb Sc Cr
An.nr. Au
116147
0,19 0
31,9 0
0,32 19 3,1 1,4 1,599 17,9 43,9 0 0
1.24
CO NCLUZII
Rezultatele analizelor spectrale efectuate pentru piese dc cupru din eneoliticul
României confirmă utilizarea zăcămintelor de cupru cu arsen. Locurile unde se află
aceste resurse nu au fost identificate. Rămâne de stabilit sursa de aprovizionare cu acest
minereu, posibil din Transilvania şi Bucovina.
Minereul de cupru a fost folosit pentru elaborarea unor obiecte din aliajul cupruarsen (faza intermediară specifică aliajului Cu-As sau bronzul arsenical). Zăcămintele
au fost depistate după mirosul caractcristic de usturoi al arsenului, fiind utilizate pentru
elaborarea unor categorii diverse de piese (topoare, dălţi, pumnale, lame dc cuţit, lame,
străpungătoare, ace, inele, brăţări). Cuprul cu arsen (bronzul arsenical) este mai rezistent
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în comparaţie cu arama nativă.
Din eneoliticul mijlociu şi final se adaugă aliajul dc cupru-arsen (faza
intermediară specifică aliajului Cu-As, sau bronzul arsenical), în proporţii mai mici sau
mai mari de 1% arsen în metalul solid.
Aliajul cupru-arsen a fost obţinut întâmplător dc cătrc meşterii mctalurgi din
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Rezum at: Articolul prezintă rezultatul unor cercetări şi verificări arheologice dc
teren, cu descoperiri din paleolitic şi până în evul mediu, dc la carc se vor putea ulterior
efectua o serie de cercetări mai aprofundate.
C uvinte cheie: arheologic, Bucovina, ccrcetări dc teren.
A bstract: This articlc presents results o f some archaeological research and field
verification with discovcries dating from Paleolithic to the Middlc Agcs, with the
possibility in the future o f further research.
Key w ords: Archaeology, Bucovina, archaeological field research.
în continuarea primei părţi a acestui articol,1 nc propunem să prezentăm
principalele rezultate ale unor investigaţii dc teren de dată mai recentă, desfăşurate pe
cuprinsul judeţului Suceava, informaţii care măcar parţial vor putea fi folosite în cadrul
unui viitor repertoriu arheologic al accstei unităţi administrative, sau vor putea fi un
punct de pornire pentru dezvoltarea cercetării într-un viitor mai mult sau mai puţin
apropiat.
1.
Cu ocazia săpării unui şanţ de drenaj în curtea casei de vacanţă de la Cacica a
autorului, în vara anului 2011, a fost interceptată la adâncimea de circa 0,80 m, pc o
lungime dc circa un metru, fosta podea a unei locuinţe semiîngropate. Fără a fi distrusă
această porţiune, cu acest prilej s-a observat prezenţa de resturi de cărbuni, în cantităţi şi
dc dimensiuni reduse, ca şi de lut ars, sporadic. Datorită prezenţei unei anumite cantităţi
de cenuşă, la această adâncime, pământul prezenta o nuanţă mai închisă. Ceea ce este
deosebit de important însă, este prezenţa unor fragmente ceramice, din vase modelate
dintr-o pastă cu cioburi pisate şi cu o anumită densitate de nisip, care la înccput se
puteau data destul de larg. Şansa a făcut însă ca să se recupereze în final pentru ştiinţă şi
câteva fragmente modelate la o roată cu turaţie mai lentă, decorate cu o seric de striaţii
paralele orizontale, dar mai ales vălurite, care, ca şi profilul a două fragmente dc buze
de vase borcan, pot fi sigur datate spre sfârşitul primului mileniu creştin - secolele IXX, sau chiar imediat după (pl. I/a).’
Merită de asemenea dc semnalat în accst context şi un fragment de buză dc vas,
puternic trasă spre exterior, cu margine îngustă, dar decorată la capăt cu linii vălurite, ca
şi imediat în interior.

1 M. Andronic, Cercetări arheologice de teren în Bucovina (I), în Suceava, XXXI-XXXIIXXXIII (2004-2005-2006), p. 73-89.
Toate fotografiile au fost realizate de către autor.
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Ca forme mai menţionăm un fragment dc tăviţă, dar cu buză nedecorată, cât şi
un fragment de buză de oală decorat tradiţional cu alveolari digitale.
în sfârşit, mai amintim aici, ca material osteologic, doar un dinte de mari
dimensiuni, de vacă, sau de cal.
Descoperirea este deosebit de importantă deoarece în judeţul Suceava se cunosc
extrem dc puţine situri din aceste secole de cumpănă spre cel de-al doilea mileniul
creştin, dintre care amintim: Suceava2, Poiana-Zvoriştea (ceva mai timpuriu, secolele
VIII-IX)3, Badeuţi-Milişăuţi,4 Todireşti-Sălişte (inedit). Interesant este şi faptul că în
Cacica autorul acestor rânduri a descoperit încă un sit din această perioadă, poate chiar
contemporan, plasat pe pantele dealului Troian, în zona importantă a vărsării pârâului
Blândeţ în Soloneţ.5 în această ordine dc idei, suntem tentaţi să legăm noua descoperire
de interesul oamenilor de atunci, indiferent ce limbă vorbeau, de folosire a fântânii de
slatină din punctul „Dulcea”, aflată Ia circa 500 metri vest de noul sit identificat.
Dcoarece în zona acestui nou punct arheologie terenurile nu se mai ară de mai mulţi ani,
suntem în situaţia dc a nu putea estima amploarea de habitat de aici. Cu ocazia însă a
unor arături mai vechi în grădina autorului, s-au descoperit câteva fragmente ceramice,
dintre care unul „cu un conţinut nisipos, ars spic un cărămiziu-maroniu şi având reliefat
după toate aparenţele un decor multiliniar „în val”, la acea dată datat în secolele XIIIXIV.6 Desigur, în noul context, înclinăm să crcdcm că acesta din urmă se încadrează tot
în cursul secolelor 1X-X (poate şi XI, dacă avem în vedere fragmentul deja amintit de
buză dc vas dccorat chiar pe capătul ei). în rest, aici, din observaţiile anilor trecuţi, este
doar posibil să mai fi existat niveluri dc locuire cu totul superficial aparţinând culturilor
Noua şi Sântana de Mureş şi accstca legate de prezenţa în apropiere a sursei dc apă
sărată.
2.
Continuând cercetările noastre mai vechi legate dc folosirea sării în preistoric
în zona bucovineană, în ultimii ani am reuşit verificarea unor (foste) izvoare cu
saramură, în preajma cărora s-ar fi putut păstra uncie vestigii arheologice semnificative.
Tocmai acest zăcământ indispensabil omului şi animalelor, a determinat din cele
mai vechi timpuri cetcie umane preistorice, de vânători, pescari şi culegători, să revină
pcriodic la astfel dc surse dc apă sărată. Şi microzona Ostia excelează prin astfel de
izvoare. Fără a intra în amănunte, de fapt şi prima atestare documentară a locurilor sale
menţionează o astfel dc sursă pe care Mănăstirea. Humorului o administra.
Ne referim în primul rând la fosta slatină Ostra, menţionată documentar în evul
mediu, şi care astăzi - cum am constatat în cercetările noastre - nu mai există, o dovadă
hidronimică a sa, ca şi un indiciu teritorial, fiind denumirea pârâiaşului, numit cât se
poate dc sugestiv, „Slatina” (pl. I/b; Il/a), şi carc se varsă în pârâul Băişescu, pe partea

D. Gh. Teodor, Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpafi în secolele V-Xl,
Bucureşti, 1997, p. 149, cu bibi.
1M. Andronic, Poiana - o aşezare din secolele Vlll-lX ti Chr., Succava, 2005.
1Ccrcetări personale.
5 Idem, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Solonef, din paleolitic până la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, laşi, 1997, p. 66, pct.l 16.
(' Ibidem, p. 64, pct. 111.
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sa stângă. Probabil legat de acest fir de apă se leagă toponimul „Poiana Vârfu Slatinei”,
atestat - e drept mai târziu - spre sfârşitul secolului al XlX-lca, în documentaţia
aflătoare la oficiul cadastral Gura H umorului7.
Deşi am căutat să ne informăm la cât mai multe persoane vârstnice, cât şi la
pădurarii zonei, Traian Flocea şi Filaret Popescu, cărora le mulţumim şi cu acest prilej,
memoria colectivităţii astăzi nu a mai păstrat nicio urmă dc informaţii despre folosirea
dc către localnici a slatinei dc aici. Din cauza unor mari puhoaie, terenul din acest loc
fiind în pantă accentuată, dar poate şi ca urm are a unor modificări ale pânzei freaticc, în
urmă cu mai multe secole - timp în care existenţa sa a fost dată uitării de ultimele
generaţii - vechea fântână a fost colmatată, sau chiar a secat cu totul.
Tot în microzonă, în amonte pe pârâul Băişescu, la numai câţiva kilometri, se
găsesc câteva izvoare, încă activc, ia Fundul G lodeţelor (două) şi la Piciorul Neamţului
(unul). Acestea din urmă, fiind foarte îndepărtate de satul Ostra şi mult timp existând
izvorul dc pc pârâul Slatina, considerăm c ă ele nu au putut înregistra prezenţe umane
decât foarte, foarte sporadic şi aceasta în vrem urile în care oamenii paleoliticului se
deplasau mereu în căutarea turmelor de anim ale prin codrii seculari de altă dată. Tot
fără vestigii arheologice, dar acum sccat, am înregistrat şi izvorul cu saramură din locul
numit „Pripor”, dc pe valea aflucntului Păltiniş al pârâului Băişescu, probabil tot astfel
de puhoaie modificând structura solului în apropierea albiei pârâului amintit.
Octogenarul Vasilc Flocea, cel carc de altfel ne-a călăuzit în acest punct (pl. I/c), lua apă
sărată de copil dc la accastă slatină, ca şi m ulţi alţi locuitori ai comunei de astăzi Ostra.
Actualmente, unii locuitori din zonă încă folosesc tradiţional şi au folosit şi
înainte, un izvor cu apă sărată plasat în locul „Pârâul Florii”, dar peste culmea Poiana
lepei, din zona Văii Negrilesei, aparţinând com unei învecinate. în sfârşit, revenind la
teritoriul comunei Ostra, trebuie să mai am intim o sursă de apă cu minerale dizolvate,
dar cu un conţinut sigur dc sulf. Este vorba despre un modest izvor aflat în capătul
livezii pădurarului Traian Flocea, în apropierea lizierii pădurii din Poiana lepei, unde
nici aici nu se ară spre a putea eventual face unele descoperiri concrete.
Prin urmare, aşa cum s-a văzut, în toate aceste cazuri, din păcate, nu s-au putut
face descoperiri arheologice concrete, deşi ele se vor putea face oricând cu totul
întâmplător. Totuşi, deoarece sursele de apă sărată dc la Ostra sunt mai în amonte decât
slatina Doroteias, care putea asigura nevoia de sare în preistorie a tuturor
expediţionarilor aici, sosiţi din valea M oldovei, este mai puţin probabil ca în zona
acestor izvoare să apară astfel de vestigii.
Alte foste izvoare cu slatină au fost verificate pe cuprinsul comunei Putna.
Primul, fără debit mare, se găsea pe valea pârâiaşului „Slatina”, afluent relativ modest al
pârâului satului Gura Putnci, în amonte dc localitate. Cu câteva deccnii în urmă, înainte
de colmatarea sa, localnicii foloseau în m od tradiţional sarea sa, inclusiv persoana mai
vârstnică care ne-a însoţit aici. Actualm ente, în terenul puternic înierbat, în plină
suprafaţă forestieră, nu se mai poate idcntifica cu maximă exactitate nici fostul său
amplasament (pl. I/c).
Tot dispărut este şi izvorul de care s-au folosit sccolc de-a rândul, vieţuitorii
Sfintei Mănăstiri Putna, plasat pe Valea G lodului, la numai câteva sute de metri S-V
N. Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, I, Bucureşti, 1996, p. 371.
s M. Andronic, Cercetări arheologice..., (I), p. 75-76.
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depărtare de acest lăcaş de cult. Din informaţiile primite de la călugări, în urma ploilor
şi a unor viituri din cursul anului 2008, fenomenul de izvorâre a saramurii aici a încetat.
Din păcate, şi verificarea arheologică a acestor puncte nu a dus - cel puţin
deocamdată - la descoperiri concrete. Ţinând cont însă de unele descoperiri mai vechi
în microzonă, de ceramică preistorică, descoperită în incinta mănăstirii9, dar şi în situl
arheologic identificat cu ceva vreme în urmă dc autor spre vărsarea pârâului Putna în
râul Succava (probabil cucutenian),10 este foarte posibil ca unele comunităţi preistorice
dc aici să sc fi aprovizionat curent cu slatină de aici.
Tot fără descoperiri concrete de material arheologic, cel puţin până în prezent,
sunt şi ccle două slatini de pc cuprinsul comunei Râşca. Prima, se plasează pe malul
drept al pârâului Slatina (!), în pădure, la circa 700 m în amonte faţă de vărsarea sa în
pârâul Moişa. Cca de-a doua, sc găseşte în marginea dc est - sud/est a satului Slătioara,
în locul unde în perioada interbelică fiinţase un mic stabiliment balnear, cunoscut sub
numele de „Băile Crăescu” (pl. 11/b).
3. O preocupare de interes deosebit a fost în ultimii ani şi cea dc cercetare
arheologică m ontană." în cursul anului 2011, împreună cu prof. Vasilc Ursache din
Breaza, am efectuat o recunoaştere pc vârful dealului Tâmpa-Păltiniş (cca. 1.100 m alt.;
pl. 11/c; IlI/a), unde sc găseşte o mică peşteră numită dc localnici „Salariuca”. Gura sa,
orientată spre S-E, are ca diametru o lungime dc circa doi metri, forma sa exactă
neputând fi cunoscută din cauza unei mari cantităţi de pământ de colmatare (pl. Il/d).
Forma peşterii, la primă vedere, ar semăna cu litera „V”, deci cu două braţe destul de
largi, şi ele însă pline de pământ depus de-a lungul timpului (pl. 111/b, c). Galeria din
stânga, în plus, se bifurcă în două culoare mai înguste. Undeva, în partea superioară,
există şi o răsuflătoare.
Desigur, dc abia în urma unei săpături cu caracter de sondaj, se va putea aprccia
dacă aici au vieţuit fiinţe umane preistorice, ca şi în cazul peşterii aflate în apropierea
celebrelor „Pietre ale Doamnei”, dc pe Rarău (pl. 111/d). în acest caz suprafaţa cavernei
este ceva mai mare, tot cu depuneri deosebit de consistente de pământ şi mai ales de
spături de piatră.
4. Cercetările arheologice de teren din ultimii ani din judeţul Suceava, în special
cele desfăşurate în cursul anului 2007, înscrise în cadrul unui grant finanţat de către
Ministerul Culturii şi Cultelor prin AFCN*, au dus la descoperirea a 13 puncte de
atestare a prezenţei omului paleolitic, cu precădere în zona montană, fapt cu atât mai
meritoriu cu cât cercetarea perieghetică în această zonă este deosebit de dificilă
necesitând pe lângă şansă, eforturi şi tenacitate sporite.

’ Gh. I. Cantacuzino şi Al. Rădulescu, Consideraţii asupra ceramicii descoperite la mănăstirea
Putna, în SCI VA, 25, 4, 1974, p. 527-544.
111 M. Andronic et alii, Noi cercetări arheologice de teren în judelui Suceava, în Suceava,
XX1X-XXX (2002-2003), p. 119, pct. 9.
11 M. Andronic, Prezente ale omului preistoric în Carpafii Bucovinei, în ArhMold, XXXII, p.
209-219.
’ „Patrimoniul Arheologic al Bucovinei”, 2007, director dc grant dr. Mugur Andronic.
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în aceeaşi ordine de idei, astăzi este deja o certitudine că zona depresionară a
municipiului Câmpulung Moldovenesc a reprezentat şi în aceste timpuri îndepărtate un
ddevârat culoar de circulaţie a oamenilor, atunci în căutarea mijloacelor cotidicnc dc
uh/istenţă. Alături de situl deja publicat din cartierul câmpulungean Deia şi de ccl aflat
l i o altitudine deosebit dc mare de la Pietrele Doamnei/Rarău (alt. maximă 1651
.
metri) 19, datorită cercetărilor noastre din cursul anului 2010 în localitate
a fost
identificat un nou punct paleolitic. El sc află în partea răsăriteană a municipiului, Ia
mimai câteva sute dc metri est de gara Câmpulung Est, pe vârful dealului Bâtcă (pl.
IV ,i). înălţimea, sc plasează pe partea dreaptă a Pârâului Izvorul Alb, de altfel ccl mai
mare fir de apă dc pc raza oraşului, un modest aflucnt dc dreapta al Moldovei, Ia numai
Ateva sute dc metri sud depărtare dc confluenţa accstora.
Bâtca, dc formă relativ simetrică, conică, cu pante accesibile la circa 45 dc
u de. beneficiază de o foarte bună vizibilitate asupra unui important segment din valea
Moldovei de aici. Terenul acestei formaţiuni deluroase, prin caracteristicile sale, nu a
l'osl niciodată arat, în vârful ei obscrvându-sc doar urmele dc săpare ale unei vechi
amenajări dc uz militar.
Datorită unor şiroiri de apă pluvială repetate, dar şi erodării stratului subţire
vegetal pe cărarca carc porneşte de la poale şi din drumul european aflat în apropiere,
prin ccrcetarc s-au putut studia mai multe piese litice din sisturi cuarţo-fcldspatice
microcristaline (metasiltit), materie primă dc pc loc, care a suferit de-a lungul mileniilor
numeroase procese de rulaj şi clivaj. Unele însă, cum se va vedea inai jos, poartă urme
de prelucrare umană. Demn dc menţionat este şi faptul că acest tip dc rocă locală, nu
foarte dură, dar cu proprietăţi de clivaj facil, a fost destul de intens folosit în Carpaţii
Bucovinei, după cum au demonstrat-o şi descoperirile noastre de dată relativ recentă, în
trei situri de pe cursul superior al Bistriţei Aurii.1'
Dăm în continuare lista pieselor produse cu probabilitate mai mare antropic:
1. burin diedru pe lamă masivă cu laturi retuşate; latura dreaptă de tip denticulat;
2. burin de unghi pe lamă masivă;
3. burin diedru de unghi pe aşchie mijlocie cu retuşe mărunte;
4. burin diedru pe lamă mijlocie;
5. lamă masivă dc tip â crete - gratoar convcx cu retuşe aproape continui pe
latura stângă;
6. lamă ă crete cu latura dreaptă denticulată;
7. lamă ă crete fragmentară;
8. lamă mijlocie cu trunchierc uşor convexă la bază, străpungător;
9. lamă mijlocie cu trunchiere dublă retuşată;
10. lamă mijlocie cu retuşe duble pe latura dreaptă;
11. lamă mijlocie cu trunchiere la partea distală (poate fi şi burin dc unghi pe
trunchiere oblică retuşată);
12. lamă mijlocie dublu trunchiată, parţial dcnticulată pe latura stângă;
13. fragment de lamă mijlocie, partea proximală, cu slabe retuşe pe latura
dreaptă a suprafeţei ventrale;
•

12 M. Andronic, Istoria Bucovinei. De la începuturi şi până la epoca cuceririi romane a Daciei,
Suceava, 2008, p. 11.
1' Idem, Prezente ale omului..., p. 210-211.
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14. lamă mijlocie cu trunchiere oblică retuşată (gratoar atipic ?).14
La acestea se mai pot adăuga o scrie de piese, mai puţin reprezentative, în
special lame mijlocii şi masive.
în ceea ce priveşte atribuirea cultural-cronologică, datorită prezenţei tehnicii de
lamelare Acrete, materialul sc poate încadra în paleoliticul superior, spre Aurignacian,
putând având astfel o vechime de peste 20.000 dc ani.
5. O descoperire interesantă este şi cea care am tăcut-o tot recent, în zona de
hotar dintre satele Brădăţel şi Rotopăneşti, ambele în cuprinsul comunei Horodniceni.
Satul Brădăţel s-a format probabil, sau măcar s-a amplificat demografic la un moment
dat, prin roirea de populaţie din Rotopăneşti, deşi în cuprinsul său s-ar putea să existe şi
descoperiri mai vechi. Aici, „unde iese Brădăţelul din pădure”, a fost vândut un loc de
moară, „lângă chiliile vechi”, la 29 mai 1484.15 Legat de această informaţie, este
important dc amintit faptul că cercetările noastre de teren au reperat locul fostului lăcaş
de cult, un schit dotat cu chilii.
In grădina săteanului Dumitru Bălan, cu câteva decenii în urmă, la săparea
pcntai amenajarea unui veceu în aer liber, s-au descoperit resturi osoase umane, ceea ce
s-ar lega de existenţa aici, la circa 20 dc metri mai la vale a unei vechi biserici săteşti, a
cărei existenţă, alături dc tradiţia locului, o probează o anumită densitate de resturi de
mortar şi de pietre de mici dimensiuni, cele mai mari fiind de-a lungul timpului,
periodic, îndepărtate de pe suprafaţa arabilă. într-adevăr, în acest loc am descoperit şi
fragmente ceramice medievale databile în secolele XV-XVI, ceea ce demonstrează
prezenţa aici a unui punct locuit (cut) probabil al satului medieval Rotopăneşti.
6. încercând să lămurim toponimele „Pârâul Cetăţii”, „Valea Cetate”, sau
„Pădurea Cetatea”, în cursul anului 1999 am făcut prima cercetare pe vârful unui deal
din zona dc hotar dintre comunele Horodnic şi Marginea, ce străjuieşte o parte a văii
Succviţei.16
Dacă bine cunoscuta lucrare a lui Dimitrie
Olinescu nu consemnează aici astfel
« 1 7
de toponime, ca şi cea a lui Emil Grigorovitza , în schimb, Nicolai Grămadă, cu
minuţiozitatea sa, ne dă informaţii interesante: în arealul satului Horodnic dc Sus, există
pădurea „Cetatea” şi valea „cetate” 18.
Cercetarea unei zone întinse de pădure cu mai mulţi ani în urmă, la care a
participat şi colegul dr. Bogdan Niculică, nu a dus la rezultate notabile. Reluând
investigaţiile în cursul toamnei 2010, am ajuns în cele din urmă să considerăm problema
toponimului rezolvată.
•

.

•
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Folosind şi informaţiile localnicilor, inclusiv a prof. Ion Pătrăuccan şi av. Emil
Unu-, am identificat mai precis culmea ce poartă această denumire, sub ale cărei poale
flMt-te. venind din pădure, modestul fir de apă al Pârâului Cetate, afluent dc dreapta al
p aiu lu i Horodnic, care la rându-i îşi varsă apele prin intermediul Pozcnului (ce trece
|x "i Rădăuţi) în râul Suceava (pl. IV/c). înălţimea are o foarte bună vizibilitate asupra
CU> "lui mijlociu al văii Suceviţci, şi el afluent de dreapta al râului amintit, dar şi în
d|i* <ţiilc nord şi est, spre Horodnic-ul de Sus şi Rădăuţi.
Deşi la prima vedere privirea ar putea identifica spre poalele sudice, spre valea
&i. cviţei, urmele unui eventual şanţ de apărare, presupunerea nu poate fi credibilă,
^rc.iptn’’ terenului, în scădere altitudinală, de altfel de mari dimensiuni, fiind rodul unor
tluiHvări de teren din timpuri imposibil dc precizat. Opinia noastră, de altfel, este
i ti (imită şi de faptul că pe restul părţilor acestui vârf nu se observă urme cât de cât de
i i i ■'.!.•>,te dc activitate antropică, inclusiv de sol cu urme evidente dc arsură, provenind
tVcniunldc la simple palisade ridicate din trunchiuri de arbori.
Prin urmare, considerăm că suntem în măsură să clasăm acest caz, ca situaţie
Umurită istoriografie, locul putând fi doar un simplu loc de refugiu în evul mediu pentru
\ iu Ic din apropiere. Astfel de situaţie nu este unică cel puţin în Bucovina. Din
m dările personale, dăm exemplul dealului (unde sc află şi Pietrele lui Damian) şi
pAnului de la poalele sale, Cetăţuia de la Frasin,1<J sau dealul La Cetăţuie de la
Il'imnrcni/Comăneşti20, ambele cu mari orizonturi dc observaţie asupra văilor
t»- pective. O situaţie identică poate fi şi în cazul pârâului Cetăţile, amintit de Grămadă
la \ ama 2I. Tot în zona montană, la Breaza, este atestat toponimul şi hidronimul
' < ctatc”/„Cetoveţ”, (fanaţ şi pârâu),22 unde cercetările arheologice nu au dus însă la
Hi /uitate concrete 23.
După cum bine se cunoaşte, ca regulă generală, toponime precum „Cetate”,
, /.unea", „Ocop”, „Horodişte” ş.a., au fost folosite de oameni pentru locuri unde
GjuM.ise o fortificaţie, chiar provenind din îndepărtate timpuri preistorice. Astfel de
imiifieaţii s-au ridicat în zone cu o bună repartizare demografică teritorială, de către
('«imunităţi umane puternice. Zona văii Suceviţei însă, cercetată de noi cu ceva vreme în
mi.i, teritoriu înalt, de legătură între depresiunea Rădăuţi şi Obcina Mare, nu posedă
iiuri in cca mai mare parte a sa. La rândul său, nici arealul comunci Horodnic de Sus
nu se distinge printr-o reţea de situri reprezentative, mai puţin un număr de morminte
tumulare.
Dacă zona ar fi avut o fortificaţie prefeudală, o „horodişte”, puteam presupune
■i numele localităţii a derivat dc la aceasta, dar lipsa sa ne conduce spre alte judecăţi.

14 Mulţumiri deosebite colegului dr. Vasile Chirica, dc la Institutul dc Arheologie al Academiei
Române din Iaşi, care a avut amabilitatea studierii şi datării ipotetice a materialului litic.
15 DRH, II, p. 402.
16 M. Andronic, Cercetări arheologice..., (1'), p. 79.
17 E. Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, 2008.
IS N. Grămadă, Toponimia minoră..., p. 300-301.
’ Cunoscut şi sub numele dc „Dealul Fătului”.

' M. Andronic, Cercetări arheologice..., (1), p. 77-79.
Idem, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneţ, din paleolitic până la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, supliment VI, Suceava, Iaşi, 1997, p. 57, 116-117.
N. Grămadă, op. cit., p. 92. punctul „La Cetăţuie”, sau „Coasta Cetăţelei”, dc la Humoreni,
este consemnat încă din anul 1788 (Ihidem).
Ihidem, p. 91.
I). Boghian, N. Ursulescu, C. Catană, Gh. Romanescu, M. Ignat, I. Mareş, V. Cotiugă, B.
Niculică, S. Ignătescu, Unele consideraţii privind identificarea şi repertorierea resurselor
utile din zona montană a judeţului Suceava utilizate în preistorie şi istorie, în CC, SN, 8-9
(18-19), 2002-2003, p. 136.
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Iată că în această situaţie ne putem pune întrebarea de la ce provine denumirea celor
două sate Horodnic, putând presupune că începutul locuirii umane medievale aici a fost
relativ sincron, iniţial ambele având nume total identic. Diferenţierea s-a putut face pe
măsura câştigării de către fiecare a personalităţii sale teritoriale. în anul 1577 leremia
Movilă cumpără şi apoi Ie dăruieşte mănăstirii din apropiere, Suceviţa, la 1785, în
vremea noii stăpâniri austriece ele fiind într-un singur hotar24. Prin urmare, în această
fază a cercetării considerăm că denumirea lor sc leagă dc faptul că sunt amplasate
teritorial în preajma zonei montane, având un relief destul de înalt, iniţial în mare parte
împădurit25. în depresiunea Rădăuţilor, aşa cum vedem noi lucrurile, a existat o
puternică colonizare slavă, încă din perioada migraţiei lor. însăşi toponimia din zonă
demonstrează această influenţă majoră. De aceea nu este exclus ca unele comunităţi
slave stabilizate aici să fi dat o astfel de denumire pornind dc la „gorod” (munte), după
momentul „descălecatului” legendar al Moldovei, care a presupus şi mari mase de
emigranţi de peste munţi şi creare de sate, ca continuând să fie folosită pentru ambele
sate medievale.
în cazul comunei Horodniceni, crcetată şi ca dc noi, cea mai simplă explicaţie
am lega-o de amplasarea satului respectiv pe forme înalte de teren, faţă de văile din jur.
Prin urmare, reluare investigaţiei în cursul anului 2011 de la Horodnic nu a dus
la noi elemente ştiinţifice deosebite, decât cu excepţia descoperirii chiar pc vârful şi el
nearat a acestui deal, într-un loc unde sc răscolise recent puţin stratul vegetal pc o
suprafaţă doar de maximum 1,5 m2, a câteva aşchii dintr-o rocă dură, albicioasă, cu zone
maronii cu urme evidente de cioplire antropică. Desigur, descoperirea litică nu poale fi
datată cu siguranţă în paleolitic, sau mai târziu, punctul preistoric nou evidenţiat aici
ilustrând mai bine prezenţa omului în bazinul hidrografic al Suceviţei.
7.
în sfârşit, sc merită să mai menţionăm şi cercetarea în cursul anului 2011 a
unor forme de teren asemănătoare unor movile funerare. Deplasarea la Comăneşti (jud.
Suceava), am făcut-o la solicitarea fostului primar, domnul Ion Cotlcţ, un vechi pasionat
de arheologie, care ne-a şi însoţit pe terenul în pantă de pe partea dreaptă al râului
Soloneţ, undeva în spatele gaterului din localitate. Aici, la distanţe nu prea mari, se pot
observa cel puţin două forme dc pământ, de aspect relativ circular, dar de înălţimi
considerabile (pl. IV/d), care ar sugera - dincolo de masivitatea lor - eventuali tumuli.
La faţa locului, în lipsa altor elemente, în primul rând de natură antropică, am conchis
că ele reprezintă mai sigur rezultatul unor alunecări monticulare, care au suferit cu
timpul un fenomen dc eroziune constant, care eventual le-a şi dat astfel rotunjirea dc
care dau dovadă acum.

21 N. Grămadă, op. cit., p. 299.
35 C. Iaţu, Depresiunea Rădăuţilor - studiu de geografie umană, Iaşi, 2002, p. 55-57.
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PI. I: a material ceramic de la Cacica; b - valea pârâului Slatina, de la Ostrac - amplasamentul fostei slatini Pripor; d - locul fostei slatini Gura Putnei, com. Putna.
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a

Pl. II: a - cursul pârâului Slatina, de la Ostra: b fosta slatină de la Slătioara, com.
Râşca; c - vârful dealului cu peşteră de la Breaza; d - gura peşterii de la Breaza.
c
Pl. III: a - stânca dealului de la Breaza; b - galeria dreaptă a peşterii;
c - galeriile de pe partea stângă ale peşterii; d - intrarea în peştera Rarău.
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O N O U Ă D E SC O P E R IR E A P A R Ţ IN Â N D
C U L T U R II A M F O R E L O R SF E R IC E ÎN B U C O V IN A
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Rezum at: Cu ocazia construirii unui rezervor de apă, pe un teren mai ridicat
(tumul incert) al dealului Gherman, la o adâncime de circa 30-35 cm, au început să
apară în lutul galben mici acumulări de ccnuşă, cărbuni şi foarte rare fragmente
ceramice aparţinând culturii amforelor sferice. Descoperirile par să indice un punct
locuit ocazional, poate cu funcţie religioasă.
C uvinte cheie: cultura amforelor sferice, Bucovina, Botoşana.
A bstract: Whcn building a water tank, on higher ground o f “ Dealul Gherman”
hill (probably barrow), at a depth o f 30-35 cm, occurrcd in small ycllow clay
accumulations o f ash, charcoal and pottcry bclonging to the Globular Amphora culture.
These findings scem to indicate an archaeological point occasionally inhabited maybe
even with a religious function.
Keywords: Globular Amphora culture, Bucovina, Botoşana
Cercetarea arheologică dc teren, desfăşurată pe parcursul a mai bine de un
deceniu, a întregului bazin hidrografic al râului Soloneţ, important afluent de dreapta al
râului Succava, totalizând o suprafaţă de peste 200 km2, a condus la numeroase
descoperiri arheologice, creând totodată o imagine complexă, de ansamblu, a evoluţiei
locuirii umane locale de-a lungul a numeroase milenii1.
Păstrându-sc rezervele cuvenite unor investigaţii arheologice de suprafaţă, a fost
totuşi pus în evidenţă fenomenul de netăgăduit al unui important proces de extensie
demografică pe parcursul primei epoci a fierului2. Dintre cele 16 grupări tumulare care
au fost puse în evidenţă până în accst moment în ansamblul bazinului hidrografic sus
amintit, mare parte pot aparţine primei epoci a fierului, respectiv Hallstattului; un
exemplu elocvent îl constituie necropola tumulară investigată prin săpături sistematice
la Cajvana - Codru3 (com. Cajvana), de către arheologul sucevean Mircea Ignat.
Aşa cum s-a arătat, până în prezent, cei carc au construit în zona de faţă
necropolele tumulare - indiferent dc datarea lor prezumtivă - au preferat coamele
deluroase ce se profilează, de regulă, pe cumpăna de ape dintre afluenţii de stânga ai
Soloneţului. în cadrul arealului administrativ al comunei Botoşana, mai precis în partea
dc S-SE a satului cu acelaşi nume, denumită dc localnici Racova, în locurile cunoscute
sub numele La Vărnav şi între Drumuri, a fost pus în evidenţă un număr de şapte

1 M. Andronic, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneţ din paleolitic până la
sfârşitul secolului al XVlll-lea, Iaşi, 1997.
: Ihidem, p. 153, 169 şi harta cu repartizările geografice ale siturilor.
M. Ignat, Necropolele tumulare din zona Rădăuţi în cadrul lumii traco-getice (sec. VIl-V a.
Chr.), Târgoviştc, 2006.
47

O NOUĂ DESCOPERIRE APARŢINÂND CULTURII AMFORELOR .
Mugur ANDRONIC, Bogdan Petru NICULICĂ
movile, bine conservate, puţin aplatizate, care au fost ipotetic atribuite, la vremea
descoperirii, culturii Noua'1, aceasta datorită descoperirii în preajma lor a unor
fragmente ceramice aparţinând culturii sus menţionate.
Elementele dc noutate au survenit însă o dată cu începerea ridicării unui rezervor
dc apă pc vârful ccl mai proeminent al prelungirii nordice a Dealului Gherman (puţin
peste 450 m), situat în extremitatea sudică a satului Botoşana. Dealul coboară aici
treptat spre altitudinea ultimelor case din Botoşana (Racova) (pl. IlI/a).
în cursul lunii iunie 2010, prin operaţiunea dc supraveghere a acestor lucrări dc
amenajare a terenului, s-au putut efectua mai multe observaţii:
1. din punct de vedere stratigrafie, solul, tipic de pădure, se prezintă pedologie şi
cromatic destul dc uniform, fără să existe o delimitare strictă, efectivă, de straturi
arheologice propriu-zise: sub un strat vegetal, cu grosimea dc cca. 25 cm, pc o
adâncime dc încă circa 20-80 cm, fără nuanţe mult mai închise la culoare, se pot
observa ici şi colo doar rare mici pete cu o oarecare compoziţie de cenuşă,
dispuse neregulat; de aici întâlnim, până la adâncimea dc circa 120 cm, lut
gălbui, moale şi omogen; dc la această adâncime apare lutul galben în amestec cu
unele concreţiuni calcaroase (steril din punct dc vedere arheologic) - pl. III/ b.
Dc asemenea, s-a constatat şi prezenţa a numeroase crotovinc, care au deranjat
de-a lungul mileniilor foarte mult omogenitatea stratigrafică iniţială;
2. în zona centrală a sectorului afectat de lucrări, în plan orizontal, la răzuirea
utilajelor mecanice, sub nivelul vegetal, la adâncimi de circa 30-35 cm, s-au putut
observa mai multe urme dc cărbune, carc, alături dc cenuşă, constituiau doar
câteva mici pete mai închise la culoare (pl. 111/ c);
3. ceramica recuperată, deosebit dc fragmentată, sc caracterizează prin ardere
oxidantă dar şi reducătoarc, unele fragmente fiind roşiatice, altele au doar miezul
roşiatic şi suprafeţele exterioare cenuşii-negricioase. Ca ingrediente s-au folosit
atât nisipul grosier cât şi, uneori, roci dc tipul silexului şi silicolitului, pisate.
Dintre toate fragmentele ceramice descoperite, doar două sunt decorate. Ele
aparţin, conform detaliilor de pastă şi decor, culturii amforelor sferice',
4. au fost descoperite şi câteva fragmente ceramice de mici dimensiuni, dificil de
prelevat, ele fiind deosebit de friabile din cauza arderii insuficiente şi poate şi a
acidităţii solului;
5. partea centrală a ridicăturii de pământ, pe carc o presupunem a fi tumul, nu a
putut fi cercetată, ca aflându-se pe un teren în proprietate privată, neatins dc
actualele lucrări pentru ridicarea rezervorului dc apă. Suprafaţa afectată dc
lucrărilc edilitare se află deci spre marginea acestei înălţimii, notată în ilustraţia
anexă Movila 1/ 2010.
în ceea ce priveşte contextul în carc se plasează descoperirea dc la Botoşana Intre drumuri, menţionăm că în general, vestigiile aparţinând culturii amforelor sferice
din România sunt încă deosebit de rare; sub aspect arheologic, ele se prezintă
preponderent sub forma cunoscutelor morminte de inhumaţie plane, în cutii dc piatră
(ciste). Aceeaşi situaţie este valabilă şi în cazul judeţului Suceava, pentru care am
4 M. Andronic, op. cit., p. 54-55.
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alcătuit un corpus al descoperirilor, însoţit de o sumară trecere în revistă a principalelor
caracteristici surprinse în teren şi bibliografia eferentă. Litera (M) indică
mormânt/morminte iar (A) aşezare.
1. BASARABI, com. Preuteşti - Dealul Lan
(M)
Pc Dealul Lan, la vest dc satul Basarabi, în apropierea unui şipot numit dc
localnici Pârâul lui Gheorghe, afluent al Şomuzului Mare, s-a descoperit un mormânt în
cutie dc piatră al cărui conţinut a fost în mare parte răvăşit. Forma sa era rectangulară,
orientarea fiind E-V. în interior sc afla un schelet chircit pe partea dreaptă, cu aceeaşi
orientare. Din inventar s-au recuperat: un vas (patru fragmente), aflat în zona craniului;
un alt vas, întregibil, era aşezat cu gura în sus în colţul de SV al cistei; un topor dc silex
opac, albicios, era depus la spatele defunctului, în apropierea oaselor bazinului; o aşchie
dc silex. Vasul întregibil era decorat cu incizii grupate în motivul „solzilor dc peşte” şi
prezenta două tortiţe perforate orizontal. Scheletul aparţinea unui individ mascul, de 3540 dc ani, cu înălţimea dc 165-167 cm, mczocran, la limită cu dolicocranul, tipul
antropologic fiind unul nordic cu influenţe alpine.
Bibliografie:Victor Spinci, Mihai Nistor, Un mormânt din lespezi de piatra în
nordul Moldovei, în SCIV, 19, 4, 1968, p. 621-628; Olga Necrasov, Serafina Antoniu,
C. Fcdorovici, Sur la structure anthropologique des tribus neo-eneolithiques
appartenant â la culture des amphores spheriques, în Annuaire roumain
d'anthropologie, 9, 1972, p. 10-13; Ştefan Cucoş, începuturile perioadei de tranziţie de
la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatică a Moldovei, în ActaMN, XIX,
1982, p. 255, fig. 1-2; Gheorghe Dumitroaia, Comunităţi preistorice din nord-estul
României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu, Piatra-Neamţ, 2000, p. 71,
nr. 1; Mugur Andronic, Istoria Bucovinei. De la începuturi până ta epoca cuceririi
romane a Daciei, Suceava, 2008, p. 116.
2. BOTOŞANA, com. Botoşana - între drumuri
(A?)
Descoperire inedită, M. Andronic, B. Niculică, 2010. Au fost descoperite
fragmente ceramice în componenţa unor pete de pământ cu urme de cenuşă şi cărbuni,
în marginea unei movile de pământ presupuse a fi un tumul.
3. D O LH EŞTII M ARI, com. Dolheşti - Dealul Vântului (drumul La Ichitn){M)
S-au descoperit morminte în cutie de piatră, unul pe lespede dc piatră şi unul în
groapă simplă, la carc se adaugă mormântul unui animal îngropat ritual cu un vas la cap.
Ml conţinca patru schelete întinse, două cu capul la est, două cu capul Ia vest precum şi
două topoare de silex, o daltă, o lamă de silex şi două catarame de cingătoare. în M2 sc
aflau două schelete chircite, aplecate pc dreapta, cu orientare E-V; inventarul era
alcătuit din şase vase, un topor şi o daltă de silex, o brăţară, două aplici şi două catarame
de os. M3, pe lespede de piatră, conţinca un schelet chircit pe stânga, accentuat. în acest
mormânt se afla doar un singur vas. M4, în groapă simplă, cuprindea două schelete,
unul chircit, celălalt întins. S-au dcscopcrit două vase. Analizele antropologice au
indicat elemente protocuropoide oarecum gracilizatc şi brahicefalizate sau pe cale dc
brahicefalizarc (în cazul formelor mai accentuat mezocrane).
Bibliografie: Marin Dinu, Contribuţii la problema culturii amforelor sferice de
pe teritoriul Moldovei, în ArhMold, 1961, p. 43-64; idem, Sondajul arheologic de la
Dolheştii Mari (r. Fălticeni, reg. Suceava), în Materiale, VI, 1959, p. 213-220; Olga
Necrasov, Maria Cristescu, Dan Botezatu, Gcorgcta Miu, Cercetări paleoantropologice
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pnvitoare la populaţiile de pe teritoriul României, în ArhMold, XIII, 1990, p. 198-199;
Gheorghe Dumilroaia, Comunităţi preistorice..., p. 72-73, nr. 6; Mugur Andronic,
Istoria Bucovinei. De la începuturi până la epoca cuceririi romane a Daciei, Suceava,
2008, p. 115-116.
4. G R Ă N ICEŞTI, com. Grăniceşti - Dealul lancului
(M)
Pe Dealul lancului, în anul 1872, s-au descoperit două morminte în cutie dc piatră.
Bibliografie: Joseph von Gutter, Notize. 45. (Die Hunengrăber von
Graniczestie), în Mittheilungen..., VI. Jahrgang, N.F., 1880, p. LXXXV; Notize. 49, în
Mittheilungen..., VII. Jahrgang, N.F., 1881, p. LXXX; Ion Ncstor, Der Stand der
Vorgeschichtsforschung in Rumănien, în BerRGK, 1933, p. 70, nota 267; Mircca
Pctrcscu-Dîmboviţa, Notă, în Constantin Matasă, Descoperiri arheologice în raionul
Piatra Neamţ, în Materiale, V, 1959, p. 733; Gheorghe Dumitroaia, Comunităţi
preistorice..., p. 73, nr. 75; Bogdan Petru Niculică, Din istoricul preocupărilor
arheologice în Bucovina. Societatea arheologică română, Succava, 2009, p. 33; Mugur
Andronic, Istoria Bucovinei. De la începuturi până la epoca cuceririi romane a Daciei,
Succava, 2008, p. 115.
5. GROAPA V LĂ D IC H II, com. Moara - Vatra Satului
(A)
în timpul ccrcctărilor de suprafaţă din anul 1972, desfăşurate în partea de NE a
satului, arheologul sucevean Emil Ioan Emandi a descoperit două fragmente ceramice,
unul decorat cu şnurul, altul cu „solzi de peşte”. Locul descoperirii se află la cca 500 m
N dc Şomuzul Marc. Din acelaşi punct provine şi un topor dc silex caractcristic culturii
amforelor sferice.
Bibliografie: Emil Ioan Emandi, Cercetări arheologice în bazinul superior al
Şomuzului Mare, lucrare de licenţă. Iaşi (coord. prof. univ. dr. Attila Lâszlo), mss.,
Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, fondul Emil Ioan Emandi; Bogdan
Petru Niculică, Sorin Ignătescu, Dumitru Boghian, Recunoaşteri arheologice în Podişul
Sucevei, în Codrul Cosminului, SN, 5 (15), 1999, p. 39, nr. 3, fig. V I/1-2.
6. SUCEAVA, municipiu - Spitalul Nou
(M)
Un prim mormânt în cutie de piatră a fost descoperit în anul 1963 la câteva zeci
de metri N dc clădirea principală a spitalului „Sf. Ioan”, fiind distrus în mare parte de
către muncitori. Se pare că era orientat E-V. S-au mai păstrat doar câteva resturi de la un
vas de mici dimensiuni cu patru tortiţe perforate orizontal. Vasul era decorat cu motivul
„solzilor de peşte” dispus în benzi verticale. Al doilea mormânt, semnalat în luna mai
1967, a fost, ca primul, răvăşit de lucrători. Groapa mormântului se afla la 30 m NV de
spital, respectiv la o distanţă mai mică dc primul mormânt. Scheletul era chircit iar
orientarea probabilă E-V. Din inventar s-au recuperat fragmente ceramice provenind de
Ia vase mici şi mijlocii, lucrate cu mâna, un topor de silex şi o parte din maxilarul
inferior al unui animal mic (rozător). Ceramica era decorată cu şnurul răsucit.
Bibliografic: Grigorc Foit, Cel mai vechi complex arheologic descoperii la
Suceava, în Zori Noi, Suceava, an XIX, nr. 5211, 12 septembrie 1964; Idem,
Descoperire arheologică la Suceava, în Zori Noi, Suceava, an XXII, nr. 6032, 7 mai

O NOUĂ DESCOPERIRE APARŢINÂND CULTURII AMFORELOR .
' Idem, Urme ale culturii amforelor sferice, în Zori Noi, Suceava, an XXII, nr.
■-<>, 10 octombrie 1967; Idem, Două morminte ale culturii amforelor sferice
,1 ioperite la Suceava, în Suceava, III, 1973, p. 217-226; Ştefan Cucoş, începuturile
fu >ioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatică a
Moldovei, în ActaMN, XIX, 1982, p. 255, fig. 1-2; Gheorghe Dumitroaia, Comunităţi
pn istorice..., p. 76, nr. 15; Mugur Andronic, Istoria Bucovinei. De la începuturi până
■i epoca cuceririi romane a Daciei, Succava, 2008, p. 116.
7. ŞCFIEIA, com. Şcheia - Silişte
(A)
Pe terasa dc stânga a pârâului Şchcianca, alluent de dreapta al râului Suceava, în
(impui săpăturilor sistematice din anul 1969, coordonate de Grigorc Foit şi Mircea
Iritai, au fost descoperite, în stratul dc cultură, mai multe fragmente ceramice, în marc
parte decorate cu incizii unghiulare, „solzi de peşte” , şiruri orizontale, ghirlande,
realizate cu şnurul răsucit. Dcci, nici în acest caz nu sc poate, vorbi despre un complex
arheologic propriu-zis.
Bibliografie: Bogdan Petra Niculică, Sorin Ignătescu, Dumitra Boghian,
Recunoaşteri arheologice în Podişul Sucevei, în Codrul Cosminului, SN, 5 (15), 1999,
p. 42, nr. 12, fig. X II/l-7, 13.
în încheierea acestui repertoriu, considerăm util de reamintit faptul că în satul
l !nccşti (com. Buneşti), cu câteva decenii în urmă, un locuitor ar fi descoperit, în arătura
adâncă, un mormânt în cutic de piatră, aparţinând cu probabilitate acestei culturi6.
*
Desigur, descoperirile ridică o serie de semne de întrebare. Deoarece cursul
pârâului Racova, sursa cotidiană de apă, este deosebit de departe pentru un eventual
punct locuit, eliminăm din start posibilitatea existenţei, aici, cândva, a unei aşezări
propriu-zise. Rămân astfel, două variante explicative:
1. loc cu semnificaţie funerară, însă acest fapt încă nu este dovedit;
2. loc de popas ocazional, sau de cult, ceea ce a presupus şi focuri şi
folosirea/spargerea de recipiente ceramice. Oricum, cercetarea noastră perieghetică a
terenurilor din împrejurimi (2011), până în prezent, nu a condus la descoperiri concrete,
cu excepţia unei aşchii de rocă locală, produs antropic de cioplire.
Nu încheiem înainte de a sublinia, încă o dată, importanţa reală a descoperirilor
aparţinând culturii amforelor sferice de la Botoşana, care, ţinând scama de raritatea lor,
merită a fi introduse în circuitul ştiinţific, oricât de mărunt ar fi, cantitativ, inventarul
arheologic descoperit aici. Din punct de vedere cultural şi cronologic, ne raliem unora
dintre cele mai consistente şi pertinente opinii ştiinţifice exprimate în ultimii ani în
România, aparţinând arheologului Virgil Mihăilescu-Bârliba7, conform căruia
descoperirile aparţinând culturii amforelor sferice de pc teritoriul ţării noastre aparţin
începutului epocii bronzului. Pe de altă parte, recent, studiul lui Ion Motzoi Chicideanu,

Recunoaşteri arheologice în Podişul Sucevei, în Codrul
Cosminului, S. N., 5/15, 1999, p. 42 (informaţie consemnată iniţial de Mugur Andronic, direct

6 B. Niculică, S. Ignătescu, D. Boghian,

Autorului i-a fost indicată în mod eronat prezenţa ceramicii culturii amforelor sfericc la Litcni,
com. Moara. jud. Succava (p. 73, nr. 7). Este vorba de fapt despre descoperirea de la Groapa
Vlădichii, nr. 5 în repertoriul nostru.

de la descoperitor).

Mormântul unei tinere căpetenii de la începutul epocii bronzului
(Mastacăn, jud. Neamţ; „Cultura amforelor sferice”, în MemAntiq., XXII, 2001, p. 157-217.

7 V. Mihăilescu Bârliba,
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PI. II - a, Amplasarea movilei 1 / 2010. Detaliu (după Google Earth, iulie 2010); b.
Fragmente ceramice aparţinând culturii amforelor sferice descoperite la Botoşana.
Amplasarea movilei ! / 2010 în cadrul bazinului
PI- B o t o ş a n a - între
Soloneţ (după Google Earth, iulie 2010)
h i d r o g r a f i c al
râu*
'
hidrografic
al râ'
r
»
înmormântările Culturii Amforelor c/i
Ion Motzoi-Chicideanu, Despr i0gy.ro/imc_amf_glob.pdf.
României, web link: www.arch3^
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C E R C E T A R E A A R H E O Z O O L O G IC Ă A R E ST U R IL O R
FAUN1STICE DIN A ŞE Z A R E A C U C U T E N I B DE LA T Â R G U N E A M Ţ D E A L U L PO M E TE A *

Pl. 111 - a. b. amplasarea săpăturii industriale dc la Botoşana:
c, taluzarea marginii săpăturii dc la Botoşana; d. în grund.

Florentina O L E N IU C , Luminiţa B E JE N A R U , Constantin PR E O T E A S A

Rezumat: Lucrarea analizează resturile faunisticc recuperate din stratul
cucutenian faza B a sitului arheologie dc la Târgu Neamţ (judeţul Neamţ), stabilind
principalele modalităţi de procurare a hranei, precum şi strategiile de exploatare şi
valorizare (în funcţie dc vârstă, sex şi talie la greabăn) a mamiferelor domesticc.
C uvinte cheie: Cucuteni faza B, cneolitic, exploatare, creştcrca animalelor,
mamifere domcstice
A bstract: In the Chalcolithic site Târgu-Neamţ - Dealul Pometea (Neamţ
County) assigncd to Phase Cucuteni B, there were found 47 faunistical remains
belonging only to domcstic mammals. There were identified cattle ( Bos taurus), sheep /
goat (Ovia aries / Capra hircus), pig (Sus scrofa domesticus) and dog (Caniş/amiliar is)
ostcological remains.
Key words: Phase Cucuteni B, faunistical remains, domcstic mammals.
In prezenta lucrare sunt analizate vestigiile faunistice din faza Cucuteni B,
descoperite în urma cercetărilor arheologice efcctuatc în cadrul aşezării de la Târgu
Neamţ - Dealul Pometea în anul 2003.
Staţiunea arheologică este situată pe un promontoriu al Culmii Pleşului, aflat în
partea de nord a oraşului Târgu Neamţ. Situl este orientat pc direcţia vest-est, având
următoarele coordonatc: N 47°12’090” şi E 26°21’3 10” (Monah, Cucoş, 1985).
Contexul arheologic al descoperirii
Platoul pe care s-au efectuat cercetări este mărginit la est de un pârâu cu
caracter intermitent, fiind situat la rândul său spre est de Biscrica „Sfinţii Voievozi” şi
cimitirul vechi. Suprafaţa platoului este de 6300 m2, din care 245 m2 au fost cercctaţi
din punct de vedere arheologic în 2003. Un prim sondaj a fost realizat în 1938 dc către
C. Matasă (Matasă, 1940), urmat dc un altul în 1973, realizat de 1. Untaru. Cercetările
arheologice au evidenţiat urme de locuire din faza Cucuteni B, evul mediu şi cpoca
modernă.
în anul 2003 cercetarea cu caracter dc salvare, condusă dc Gh. Dumitroaia, a
constat în trasarea a trei secţiuni şi a unei cascte. Complexele aparţinând ultimei faze de

* Prezentul studiu a fost realizat în cadrul proiectului de cercetare CNCSIS - BD 304 / 20082 01 0 .
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evoluţie a culturii Cucutcni, identificate cu accst prilej, sunt reprezentate de o locuinţă, o
vatră şi câteva gropi (Preoteasa et al., 2003).
Materialele arhcozoologice din faza Cucuteni B au fost analizate în cadrul
Laboratorului de Morfologie Animală a Facultăţii dc Biologie dc la Universitatea „AL I.
Cuza” din laşi. Analiza arheozoologică vizează: identificarea anatomică şi taxonomică a
resturilor faunistice, aprecierea vârstei, sexului şi taliei la greabăn, precum şi
caracterizarea unor urme tafonomice, evidente pe resturile faunistice (Udrescu et al.,
1999).
D escrierea resturilor faunistice
Din totalul celor 141 resturi faunistice recoltate din depunerea aparţinând fazei
Cucutcni B doar 47 au fost identificate spccific.
Distribuţia resturilor faunistice pe specii în cadrul eşantionului arbeozoologic
rezultat din această staţiune evidenţiază ca principală modalitate de procurare a hranei
pentru membrii comunităţii cucutenienc de aici creşterea animalelor (tab. 1), ocupaţie
care constituie de altfel principala preocupare a omului în vederea asigurării constante a
necesarului dc came, precum şi a altor produse secundare (piei, lână, lapte ctc.).
Mamiferele domestice sunt reprezentate dc bovine {Bos taurus), ovicaprinc (Ovis aries /
Capra hircus), porcine {Sus scrofa domesticus) şi câine {Caniş familiaris).
SPECIA

Bos taurus
Ovis aries / Capra hircus
Sus scrofa domesticus
Caniş familiaris
Total m am ifere domestice determ inate

N.R.
37
5
3
2
47

%
78,72
10,63
6,38
4,25
100

N.M.I.
5
2
1
1
9

%
55,55
22,23
11,11
11,11
100

Tab. 1. Frecvenţa pc specii a resturilor faunistice şi a numărului minim de indivizi.
Cele mai numeroase fragmente osteologice (37) au fost atribuite bovinei
domestice {Bos taurus), reprezentând 78,72%. Acestea provin de la minim cinci indivizi
maturi (55,55%). în cadrul eşantionului dcscoperit la Târgu Neamţ preponderent s-au
determinat fragmente de viscerocraniu, stilopod anterior şi posterior, precum şi centuri
pelviene. în eşantioanele datate în faza Cucuteni B se constată o scădere a frecvenţei
resturilor faunistice şi a exemplarelor de bovine domestice, faţă de cele provenite din
faza Cucutcni A, datorită creşterii demografice şi a limitării rezervelor nutritive. La
Târgu Ncamţ-Dea/w/ Pometea ponderea numărului de resturi osoase şi a exemplarelor
de bovine domestice este asemănătoare cu cca identificată în eşantioanele de la
Ghelăieşti (Haimovici, Stan, 1985), Valea Lupului (Haimovici, 1962), Mitoc
(Haimovici, 1986) şi Liveni (Haimovici, Ungurianu, 2002). Această frecvenţă crescută,
evidenţiată în această aşezare, poate fi argumentată de numărul mic de resturi faunistice.
Pc baza unui fragment de mandibulă şi a patru dinţi izolaţi de bovine {Bos taurus), cu
erodare medie şi puternică, s-a apreciat existenţa unor indivizi adulţi, sacrificaţi
preponderent la 6-8 ani, precum şi la 3-4 ani, ca urmare a exploatării intense a femelelor
56
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IK'ntru m uncile ag rico le şi pentru obţinerea unei cantităţi mai mari dc produse

>undare. în eşantionul din faza Cucuteni B de la Târgu Neam \-Dealul Pometea s-a
m isurat un m olar inferior (M 3) de bovină domestică ( Bos taurus), a cănii lungime este
.!«• 40 mm, iar lăţimea de 15 mm. Această valoare este asemănătoare cu cele
iiulentificate la Poduri şi Valea Lupului.
Grupul zootehnic ovicaprine {Ovis aries / Capra hircus) este situat pc locul
■ und după numărul de resturi şi exemplare atribuite. S-au identificat cinci elemente
.. hcleticc (10,63%), carc au fost atribuite la două exemplare adulte, reprezentând
3%. Au fost determinate din rândul acestora frecvent fragmente osoase de stilopod
1 /aigopod posterior. în cadrul aşezării Cucuteni B de aici, au fost sacrificate mai cu
«eaiuă exemplare adulte de 4-6 ani, precum şi un individ juvenil de aproximativ un an
ii lupă dentiţia deciduală), ceea ce indică utilizarea ovicaprinelor în gospodărie pentru
nbţinerea de produse secundare. în eşantionul rezultat de la Târgu Neam {-Dealul
Pometea s-a măsurat un molar inferior, atribuit grupului zootehnic ovicaprine {Ovis
•iries / Capra hircus), a cărui lungime este de 23 mm, iar lăţimea de 9 mm. Această
\ aloarc este apropiată de cele obţinute la Poduri şi Liveni.
Porcul {Sus scrofa domesticus) ocupă locul trei după numărul de resturi
"■.teologice (6,38%) şi numărul minim de indivizi (11,11%). în eşantionul din cadrul
r.c/ării de aici această specie este reprezentată dc câte un fragment osteologic de
.'(•iigopod anterior şi posterior, precum şi printr-un dinte inferior izolat. Au fost
■..icrificaţi indivizi juvenili, dc aproximativ un an, probabil de sex masculin, care erau
utilizaţi pentru came. Un fragment distal epifizat dc tibie, atribuit porcului {Sus scrofa
thmesticus), prezintă urme de culoare verde (de sulfat de crom), ca urmare a contactului
iestului osteologic cu umiditatea solului şi substratul mineral.
De asemenea, au fost determinate şi două resturi osteologice (4,25%) de câine
( Caniş familiaris), care aparţineau unui exemplar matur (11,11%). Vestigiile osoase
.iiribuitc acestei specii sunt reprezentate de o mandibulă şi dc un fragment diafizar de
metacarp. Prezenţa în cadrul eşantionului de aici a unei mandibule dc câine {Caniş
familiaris) cu lungimea seriei dinţilor jugali de 71,5 mm a permis stabilirea lungimii
bazei craniului pentru această specie la 163,35 mm, care este caracteristică unui
exemplar de talie mare.
Apreciem că materialul faunistic recupcrat în urma cercetărilor arheologice din
.1003 din aşezarea Cucutcni B de la Târgu Neam \-Dealul Pometea este foarte fragmentat
şi spongios, ceea ce a permis identificarea unui număr redus (47) de vestigii faunistice.
Starea dc conservare şi urmele tafonomice indică originea menajeră a acestor resturi
osteologice. Fragmentele scheletice atribuite mamiferelor atestă ca modalitate principală
de procurare a hranei doar creşterea animalelor.
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ST U D IU C O M P A R A T IV PRIVIND P R E L U C R A R E A
M ATERIEI DU R E DE O R IG IN E A N IM A L Ă ÎN SITU L A R H E O L O G IC
FETEŞTI - LA SC H IT , JU D E Ţ U L S U C E A V A
Florentina O L E N IU C , Dumitru B O G H IA N , Sorin IG N Ă T E SC U

Rezumat: Lucrarea analizează comparativ tipologia, frecvenţa şi gradul de
utilitate a cclor 86 de resturi faunistice prelucrate, carc au provenit de la vertebrate
(mamifere şi păsări) şi nevertebrate (scoici). Materialul arheozoologic a fost recuperat în
principal atât din stratul cucutcnian faza B, cât şi din nivelurile Horodiştea-Erbiceni Folteşti şi La Tene, în cadrul campaniilor dc săpătură arheologică desfăşurate între anii
2000 şi 2006 în situl Feteşti - La Schit, din judeţul Suceava.
Cuvinte cheie: prelucrare, arheozoologie, origine animală, mamifere, scoici.
A bstract: This comparative study consists in interpretretation o f the animal
raw material found mainly in lcvcl Cucuteni B in comparison with another cultural
aspccts o f the site o f Feteşti - La Schit from Suceava County. The paper aims the
anatomical and taxonomical identification, revealing the tipology, frecqucncy and the
degree o f wcarncss o f the animal raw material found in the studied site in comparison
with another archaeozoological samplc on the territory o f Romania.
Key words: manufacturc, archaeozoological, osteological remains.
Descrierea arheologică
Staţiunea arheologică Fetcşti-Lrt Schit este localizată în partea de în nord-est a
României şi a judeţului Suceava, în nord-vestul Platoului Dragomimei, pe malul drept al
Pârâului Grigoreşti, în curtea bisericii „Sfanţul Nicolae” din satul Grigoreşti.
Aşezarea preistorică arc urmatoarele coordonate geografice: 47°44’583”
latitudine nordică şi 26°16’305" longitudine estică (fig. 1).
Sub supravegherea lui D. Boghian, în campaniile arheologice desfăşurate între
2000-2006 a fost săpată o suprafaţă de aproximativ 290 îrf. S-au evidenţiat aspecte
culturale carc aparţin culturilor Cucuteni (fazele A şi B), Erbiceni-Horodiştea-Folteşti,
Hallstatt, faza timpurie a La Tene-ului gcto-dacic, Evul Mediu târziu, epoca modernă şi
contemporană (secolcle XVIII-XIX) (Boghian et al., 2001-2006) (fig. 2).
In cadrul silului arheologic Feteşti -La Schit nivelul de locuire aparţinând fazei
Cucuteni B este ccl mai consistent: şapte locuinţc, nouă gropi, zece vetre evoluate, opt
cuptoare, două casete-siloz, instalaţii dc măcinat şi două şanţuri de apărare (fig. 3).
Stratul de locuire Horodiştea-Folteşti şi cel dc epoca fierului timpuriu sunt
reprezentate în cadrul sitului prin câteva gropi de mari dimensiuni şi complexe (bordeie,
resturi dc locuinţe).
Resturile osteologice
Prezentul’ studiu îşi propune identificarea anatomică şi taxonomică, stabilirea
tipologici, frccvcnţei şi gradului de utilizare a resturilor faunistice cu urme dc prelucrare
* Studiul a fost finanţat dc CNCSIS, prin intermediul grantului 304 / 2008-2010.
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din nivelul Cucuteni B de Ia Feteşti-Io Schit. Studiul realizeaza o comparaţie cu
vestigiile faunistice prelucrate, identificate în celelalte aspecte culturale (faza Cucuteni
A, aspectul Horodiştea, epoca fierului timpuriu) din cadrul staţiunii arheologice, cât şi
cu alte eşantioane din faza Cucutcni B de pc teritoriul României.
Studii arheozoologice preliminarii cu privire la nivelurile culturale din situl
arheologic Feteşti-Z.cr Schit au evidenţiat ca modalităţi mai importante de procurare a
hranei creşterea animalelor, vânătoarea, pescuitul şi culesul moluştelor (Cavaleriu,
Bcjenani, 2007). Aici au fost determinate 5264 resturi faunistice, provenite din faza
Cucuteni B (4448), cultura Horodiştca-Erbiceni-Folteşti (253), epoca fierului timpuriu
(463), epoca modernă şi contemporană (100). Dintre ccle 4448 vestigii faunistice
recupcrate din nivelul Cucuteni B, 2950 au fost determinate specific. Pentru HorodişteaErbiceni-Folteşti s-au determinat spccific 240 resturi faunistice din totalul celor 250, în
nivelul corespunzător epocii fierului timpuriu s-au identificat specific 392 din total, iar
pentru epoca modernă şi contemporană nu s-au identificat elemente scheletice
prelucrate. Din totalul celor 86 de resturi faunistice cu urme de prelucrarc, 70 au fost
identificate în faza Cucutcni B, şase elemente scheleticc în aspectul cultural Horodiştea
şi 11 fragmente osteologice în nivelul La Tene.
Vestigiile faunistice identificate în situl Feteşti-Z,o Schit au fost recuperate cu
mâna, fără a utiliza tchnica cernerii sedimentului, ccea ce conduce la pierderea resturilor
faunistice mici. Determinarea anatomică şi taxonomică s-a realizat în cadrul Institutului
de Arheologie din Groningcn (Olanda), precum şi în cadrul Laboratorului de
Morfologie Animală al Facultăţii de Biologie a Universităţii „AL I. Cuza”, Iaşi.
Cercetarea a vizat cuantificarea resturilor faunistice, stabilirea elementului scheletic, a
lateralităţii, a speciei (Prummel, 1988), aprecierea vârstei, sexului, estimarea
variabilităţii dimensionale geografice şi temporale (Udrescu et al., 1999). Analiza
resturilor faunistice, prezentând urme de prelucrarc, a vizat stabilirea tipologiei, utilităţii
şi gradului de uzură a obiectului de uz casnic şi/sau al podoabelor (Billamboz, 1977;
Beldiman, 2007).
Pentru faza Cucuteni B, o probă osteologică a fost supusă datării radiocarbon
( C) în cadrul Institutului din Groningen. Aceasta a fost reprezentată de un fragment
din aparatul hiomandibular (un ceratobranhial), identificat în groapa 7. Vârsta
cronologică indicată este 1300 +1250-6100 ± 20 BP (Lanting, Van der Plicht, 2003).
M ateriile dure anim ale
în nivelurile culturale Cucuteni B, Horodiştrea-Erbiceni-Folteşti şi La Tene
evidenţiate în cadrul sitului arheologic Feteşti-La Schit materia primă de origine
animală cu urme dc prelucrare este reprezentată de oase lungi şi scurte, coame de
cervidce, dinţi şi fragmente de cochilii, care aparţin vertebratelor (păsări şi mamifere) şi
nevertebratelor (gasteropode). Doar în nivelul Cucuteni B s-au identificat resturi
osteologice dc păsări sălbatice, respectiv de cocor (Grus grus). în aspcctelc culturalc
studiate s-au găsit preponderent fragmente faunistice provenite de la mamiferele
domestice. Acestea sunt reprezentate de bovina domestică (Bos taurus), grupul
ovicaprine (Ovis aries / Capra hircus), porc (Sus scrofa domesticus) şi câine ( Caniş
familiaris). Fragmentele osteologice de mamifere sălbatice au pondere mai mică, fiind
reprezentate de cerb ( Cervus elaphus), căprior ( Capreolus capreolus), mistreţ (Sus
J'erus) şi iepure de câmp (Lepus europaeus).
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Repartiţia vestigiilor faunistice de la Feteşti-La Schit pentru cele trei niveluri
m.ili/atc în funcţie dc elementul scheletic, de localizarea în cadrul sitului arheologic şi
dc i-radul dc utilizare indică faptul că populaţiile din trecut au folosit ca materii prime în
pccial resturi menajere de la mamiferele domestice şi resturi adunate sau vânate dc la
mamiferele sălbatice. Acestea sunt reprezentate dc oase scurte de la nivelul bazipodului
i oase lungi de la nivelul zcugopodului şi autopodului, atât superior, cât şi inferior.
în nivelurile culturale analizate din situl Feteşti-Z,a Schit cornul de cervidce a
.etvii ea materie primă pentru confecţionarca uneltelor, utilizate la cultivarea plantelor
11> rcutoarc, plantatoare, mânere) şi la prelucrarea lemnului (dăltiţe). Dinţii dc mamifere
.liMncstice, precum şi oasele lungi de păsări şi mamifere sălbatice au fost utilizate la
m.inufacturarea uneltelor cu vârf ascuţit (ace, împungătoare, vârfuri drepte) şi rotunjit
i .patulc, vârfuri oblice), ncccsare comunităţilor umane la străpungerea şi îndepărtarea
■i.r.imii de pc pielea animalelor sau netezirea vaselor. Oasele scurte au fost utilizate
doar la confecţionarea de unelte (şlefuitoare) necesare în ceremoniile rituale. Cochilia
moluştelor a fost utilizată la obţinerea obiectelor dc podoabă (pandantive).
Marea majoritate a resturilor faunistice cu urme de prelucrare din nivelul
Cucuteni B au fost recupcrate mai ales din cadrul complexelor şi mai puţin din strat.
V estea sunt reprezentate dc locuinţe (L .l, L.3, L.5) şi gropi (G.7, G.9, G.14, G.16,
(.2 1 , G.49, G .51, G.54, G.63, G.67).
Pentru nivelul Horodiştea materia primă de origine animală provine predominant
din strat, iar pentru epoca fierului timpuriu provine din bordeiul 5. în nivelurile
irhcologice studiate din situl Feteşti-Z.a Schit s-au identificat preponderent resturi
faunistice utilizate mediu şi intens în activităţile cotidiene preistorice (88%). Puţine
- estigii faunistice (sub 2%) au un stadiu de uzură incipient, iar aproximativ 5% au fost
i«.-utilizate şi tot atâtea abandonate.
Tipologia şi funcţionalitatea
Descrierea tipologică, a scopului şi gradului de utilitate a resturilor faunistice
prelucrare în situl Feteşti-Ia Schit s-a realizat pentru fiecare nivel arheologic, respectiv
Cucutcni B, Horodiştea şi epoca fierului timpuriu.
Faza Cucuteni B
Dintre cele 70 resturi faunisticc cu urme de prelucrare din nivelul Cucuteni B 41
.iu fost atribuite mamiferelor domestice, iar 29 celor sălbatice. Au fost prelucrate 15
fragmente osteologice de bovină domestică (Bos taurus), 19 de ovine şi caprine ( Ovis
aries / Capra hircus), şase de porc (Sus scrofa domesticus) şi unul de câine ( Caniş
familiaris). Resturile faunistice cu urme dc prelucrare de mamifere sălbatice au fost
repartizate astfel: trei de cal (Equus caballus), 14 de cerb ( Cervus elaphus), opt de
căprior ( Capreolus capreolus), câte unul de mistreţ (Sus scrofa ferus) şi iepure de câmp
( Lepus europaeus). Prezenţa păsărilor sălbatice este marcată de un fragment osteologic
dc cocor ( Grus grus). Nevertebratele, reprezentate de gasteropode (Helix pomatia),
prezintă doar o cochilie cu perforaţie.
Bos taurus
în nivelul Cucuteni B de la Feteşti-Lcr Schit s-au identificat 752 de resturi
faunistice de bovină domestică ( Bos taurus), dintre care doar 15 prezentau urme de
prelucrare. S-au confecţionat numai obiecte de uz casnic, având vârful ascuţit (câte două
împungătoare şi vârfuri drepte) sau rotunjit (nouă dăltiţe şi două şlefuitoare).
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Similar cu locuirea Cucuteni B din cadrul teii- ului Poduri -Dealul Ghindaru din
judeţul Bacău (Oleniuc, 2010; Oleniuc, Bejenaru, 2011), în nivelul din aceeaşi perioadă
din situl analizat, un fragment de corp costal de bovină domestică a fost şlefuit mai
intens pc faţa laterală internă decât pe cca externă, pentru a obţine un şlefuitor.
Marginile segmentului costal nu au fost finisate. Un fragment diafizar de metatars de
bovină domestică a fost cioplit longitudinal şi transveral; pe faţa posterioară şi pc cea
mediană s-au identificat şlefuiri intense. Piesa a fost folosită de către comunităţile
cucuteniene ca şlefuitor la finisarea vaselor. în faza Cucutcni A atât în tell-ul de la
Poduri-Dealul Ghindaru şi la Fcteşti-Lo Schit s-au identificat şlefuitoare, realizate din
oase tarsiene (astragale) şlefuite medio-lateral (Cavalcriu, Bejenaru, 2009; Bejenaru eî
alii, 2010), iar în nivelul Cucuteni B de la Sărata Montcoru (jud. Buzău) s-au utilizat în
prelucrarea şlefuitoarelor fragmente diafizare de metacarp (Cavaleriu, Bejenaru, 2010).
Un fragment proximal de tibie, de partea dreaptă, neepifizată, care aparţine unui
individ juvenil dc bovină domestică, a fost secţionată longitudinal pe mijlocul epifizei
dc la nivelul feţei anterioare către cea posterioară, până aproape de mijlocul diafizei
(unde a fost cioplită transversal). Marginile secţiunii au fost şlefuite pentru a obţine un
vârf drept, situat median (fig. 4).
Două fragmente diafizare de femur şi unul dc tibic de bovină domestică au fost
transformate în împungătoare. Oasele lungi au fost secţionate longitudinal şi
transversal, apoi de la nivelul feţei anterioare (pentru femur) şi postero-laterale (pentru
tibie) au fost şlefuite, pentru obţinerea părţii activc ascuţite şi drepte. Piesele au fost
folosite pentru împunsul pieilor de animale.
Un fragment orizontal de mandibulă a fost şlefuit mai intens către marginea
vestibulară decât pe cea linguală pentru a obţine o dăltiţă. Piesa era folosită la
prelucrarea lemnului sau la îndepărtarea grăsimii dc pe pieile animalelor sacrificate.
Un fragment distal de cubitus, aparţinând unui individ adult de bovină domestică, a
fost secţionat deasupra punctului de inserţie radio-cubitală şi apoi şlefuit latcro-lateral
în vederea obţinerii unei dăltiţe ce a fost intens utilizată. Două fragmente diafizare de
metapodii (un metatars şi un metacarp) şi patru fragmente de femur au fost
transformate în dăltiţe, prin secţionarea longitudinală şi transversală a unui segment
din faţa posterioară, urmată apoi de şlefuirea unuia dintre capete. Cele patru fragmente
de femur sunt prelucrate prin secţionarea longitudinală şi transversală a unui segment
din faţa anterioară, urmată de şlefuirea şi rotunjirea unuia dintre capete. Două dintre
fragmente prezintă urme de arsură neagră, iar unul de sulfat dc crom (pete albastre).
Ovis aries / Capra hircus
în situl arheologic de la Feteşti-La Schit, în nivelul corepunzător fazei Cucuteni
B s-au identificat 652 dc resturi faunistice de ovicaprine, dintre carc 19 prezentau urme
de prelucrare. S-au confecţionat preponderent obiecte dc uz casnic având vârfuri
ascuţite (şase vârfuri drepte şi patru acc) sau rotunjte (trei şlefuitoare, trei dăltiţe şi o
spatulă). Atât în cuprinsul locuirii Cucuteni B din cadrul /<?//-ului Poduri-DcW?//
Ghindaru, cât şi în situl Feteşti-Lc/ Schit s-au identificat obiecte de cult.
Două fragmente proximale de cubitus de oaie, care aparţin unor indivizi adulţi,
au fost şlefuite în mod egal latcro-lateral, pentru obţinerea unor vârfuri drepte. Patru
fragmente distale cubitale dc oaie, dintre care două cu urme dc arsură neagră, au fost
secţionate deasupra punctului de inserţie radio-cubitale, apoi şlefuite latero-lateral
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pentru obţinerea unor ace. Piesele au fost intens utilizate la împunsul pieilor dc animale
sau la ţesut. Două fragmente diafizare de tibie (fig. 5) şi unul de radius, aparţinând unor
ovine, roase de carnivore către epifiza distală şi cu exostoze, au fost cioplite
longitudinal de pe faţa medială spre cea laterală pentru obţinerea unor vârfuri drepte.
Partea activă a fost intens utilizată la ţesut.
Un fragment dc gonion mandibular, aparţinând caprei domestice, este şlefuit în
mod egal de pe faţa vestibulară şi cea linguală, pentru obţinerea unei dăltiţe; alte două
fragmente diafizare dc tibic dc ovicaprine sunt şlefuite pc suprafaţă şi cioplitc către
mijlocul diafizei, pe faţa anterioară şi de jos în sus. Piesele sunt incipient utilizate,
prezentând spre capătul distal urme de canini, lăsate de carnivore. Tot într-o dăltiţă a
fost transformat un fragment distal dc metacarp de oaie, care aparţinea unui individ
adult. S-au executat ciopliri la nivelul feţei posterioare dc jos în sus, urmate dc şlefuirea
marginilor. Piesa a fost abandonată, partea activă a sa fiind ruptă.
Un astragal de oaie, identificat în faza Cucuteni B din situl arheologic Fctcşti-Lc/
Schit, este şlefuit pc faţa mcdio-laterală pentru obţinerea unui şlefuitor. Piesa a fost
utilizată ca zar, în ceremoniile rituale privind prezicerea viitorului sau pentru finisarea
vaselor. Cel mai mare număr de şlefuitoare realizate din astragale a fost identificat în
te//-ul de la Poduri, iar cel mai mic la Sărata Montcoru (Cavaleriu, Bejenaru, 2010;
Oleniuc, 2010). Un şlefuitor s-a prelucrat dintr-un fragment de corp costal de
ovicaprine, care prezintă şlefuiri pe ambele feţe. în mod asemănător cu situl analizat, în
tell-ul de la Poduri s-au găsit două fragmente diafizare dc zeugopod (radius şi tibie) cu
perforări dispuse central, care pot fi probabil interpretate ca piese rituale (Oleniuc,
Bejenaru, 2009; Oleniuc, 2010).
Sus scrofa domesticus
în nivelul Cucutcni B din situl arheologic de la Fctcşt\-La Schit dintre cele 235
dc resturi faunistice de porc, doar şase prezentau urme de prelucrare. Spre deosebire de
locuirea Cucuteni B dc la Poduri-Dealul Ghindaru, unde s-au confcccţionat atât obiecte
de uz casnic, cât şi podoabe (pantantive), în perioada similară de la Fetcşti-/a Schit s-au
găsit doar unelte.
Acestea sunt reprezentate de obiecte casnice cu vârful ascuţit (un vârf drep şi un
ac), precum şi cu capătul rotunjit (câte două dăltiţe şi şlefuitoare). Daca în nivelul din
faza Cucutcni A a sitului de la Feteşti-La Schit, dinţii de porc au fost folosiţi pentru
obţinerea pandantivelor (Cavaleriu, Bejenaru, 2009), în faza Cucuteni B un incisiv
inferior (I2), care aparţinea unui individ adult de 3-4 ani, a fost secţionat transversal şi
apoi şlefuit la nivelul coroanei dentare. El fusese probabil utilizat pentru ornamentarea
vaselor. Un canin de porc, identificat în nivelul Cucuteni B din situl Feteşti-Lo Schit a
fost şlefuit de jos în sus pc faţa linguală pentru a confecţiona un retuşor, utilizat la
tăiatul plantelor. Un fragment de gonion mandibular calcinat prezintă o şlefuire egală de
la nivel feţei vestibulare şi linguale, dar şi antero-posterioară, pentru a realiza un capăt
rotunjit, situat central. Piesa a fost utilizată intens ca dăltiţă. Un astragal întreg, dc parte
stângă, prezintă faţa medială şi laterală cu urme de şlefuire, fiind transformat într-un
şlefuitor. Piesa poate fi utilizată la îndepărtarea grăsimii dc pe pieile animalelor, în
finisarea vaselor sau în ceremonii rituale la prezicerea viitorului (precum piesele
similare dc la Ghelăieşti-M?</e/a) (fig. 6). Alte două fragmente diafizare cubitale,
aparţinând unor indivizi maturi, prezintă tăieturi longitudinale, cxecutatc dc de jos în
sus, precum şi urme de fasonare latcro-lateralc. Piesele au fost utilizate ca şlefuitoare.
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Caniş fam iliaris
Dintre cele 36 de elemente schcleticc de câine provenite din nivelul Cucuteni B
de la Feteşti-Ltf Schit doar unul prezintă urme de prelucrarc. Un fragment diafizar de
tibie a fost transformat în dăltiţă (Fig. 7). Acesta a fost secţionat în plan transversal
oblic şi apoi şlefuit dinspre faţa posterioară spre cea anterioară. Partea activă este
îndreptată lateral şi a fost intens utilizată. La nivelul fetei anterioare s-a evidenţiat o
despicătură, realizată în plan longitudinal, pentru extragerea de materie primă
necesară pentru confecţionarea probabilă a unui ac. în faza Cucutcni A dc aici s-a
identificat un pandantiv obţinut dintr-un canin de câine (Cavaleriu, Bejenaru, 2009).
Equus ca ha Uns
Dintre ccle patru resturi osteologice de cal, identificate în faza Cucuteni B la
Fcteşti-Ltf Schit doar trei au prezentat urme de prelucrare artizanală. Un metatars
rudimentar, vestigial (II) a fost transformat într-un vârf drept. Osul lung a fost şlefuit
atât pe faţa internă (anterioară), cât şi latero-lateral pentru a obţine partea activă.
Credem că piesa a fost abandonată, ca urmare a utilizării intense şi ruperii zonei active.
Aceasta ar fi putut fi folosită la împunsul pieilor de animale. Două fragmente distale de
cubitus au fost transformate în dăltiţe. Oasele lungi au fost desprinse deasupra inserţiei
radio-cubitalc şi apoi şlefuite latero-lateral până la obţinerea zonelor rotunjite. Piesele
au fost intens utilizate (fig. 8). în faza Cucutcni A din aceeaşi staţiune s-a identificat un
capitatum cu şlefuiri transformat în şlefuitor (Cavaleriu, Bejenaru, 2009).
Cervus elaphus
Dintre cele 68 de resturi faunistice de cerb, idcntificatc în nivelul Cucuteni B din
situl dc la Feteşti-Z-o Schit, doar 14 au fost prelucrarc. S-au identificat două topoarcbrăzdar, realizate din fragmente bazalc dc corn. Coarnele căzute, aparţinând unor
indivizi adulţi, masculi, au fost secţionate deasupra rozetci bazalc, marginea fiind
şlefuită. Prima rază cornuală (raza lupului) a fost desprinsă dc pc fragmentul bazai, iar
suprafaţa cornuală netezită. Conţinutul fragmentului bazai a fost golit în dreptul primei
raze, iar marginile perforaţiilor sunt finisate. Spre prăjină, coamele dc ccrb au fost
cioplite şi apoi şlefuite rotunjit (fig. 9). Al treilea percutor s-a realizat din prăjina unui
corn de cerb. Aceasta a fost perforată coniplct, dar neîngrijit, astfel încât piesa s-a spart
şi a fost abandonată. Alte două raze cornualc dc cerb, desprinse de pe prăjină, au fost
şlefuite fiind obţinut astfel un vârf rotunjit. Una dintre piese prezenta la o distanţă de 35
mm faţă de locul desprinderii de prăjină o bandă uniliniară, complet trasată. Piesele au
fost utilizate intens la cultivarea plantelor ca plantator / străpungător.
Un fragment dc prăjină dintr-un com dc ccrb, cuprins între raza lupului şi prima
rază medie, ars calcinat şi perlat, a fost golit dc conţinut pentru obţinerea unui mâner.
Două fragmente de prăjină de com de ccrb au fost secţionate atât longitudinal, cât şi
transversal. Marginile secţiunilor au fost şlefuite până la rotunjire. Piesele au fost
utilizate ca dăltiţe, în prelucrarea lemnului sau la îndepărtarea grăsimii de pe pieile
animalelor. Tot în dăltiţă a fost prelucrata incipient şi o rază cornuală dc cerb. Un
fragment de metacarp diafizar de ccrb, la nivelul feţei posterioare a fost decupat şi
şlefuit pe până la obţinerea unei dăltiţe. Piesa a fost intens utilizată, dovadă fiind şi
numeroasele urme lăsate dc rozătoare. Un segment dintr-o prăjină cornuală dc ccrb a
fost secţionat longitudinal şi apoi şlefuit în mod egal latero-lateral pentru obţinerea unui
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vârf drept, situat median. Piesa a avut suprafaţă perlată, partea activă fiind intens
utilizată la împunsul pieilor de animale.
Şlefuitoare realizate din astragale de ccrb s-au identificat în nivelul Cucutcni B
de la Poduri -Dealul Ghindaru (Oleniuc, 2010). în acccaşi perioadă, în situl Feteşti-/,»
Schit s-au utilizat fragmente diafizare de oase lungi. Două diafize dc metacarp dc cerb
au fost secţionate longitudinal şi transversal, şlefuite pe faţa internă, pentru obţinerea
unor şlefuitoare.
Capreolus capreolus
Dintre cele 37 de resturi faunistice de căprior identificate în nivelul Cucuteni B
de Ia Fetcşti-La Schit doar opt au avut urme de prelucrare. Un fragment dc com suliţar,
ce aparţine unui individ mascul adult a fost detaşat neglijent de prăjină şi şlefuit pe
suprafaţă. Piesa a fost intens utilizată ca plantator / străpungător la cultivarca plantelor,
partea activa a sa fiind ruptă. Un fragment diafizar de metatars de căprior, avand un
proces inflamator, este secţionat longitudinal la nivelul şanţului intercanonial şi apoi
şlefuit, până la obţinerea unui ac. Piesa era utilizată la ţesut sau la împunsul pieilor. Tot
aici s-a identificat un fragment distal epifizat de metacarp şlefuit spre diafiză. Piesa
putea fi utilizată ca o dăltiţă. Două fragmente diafizare de metatars au fost secţionate la
nivelul şanţului intercanonial. Şlefuirea a fost realizată atât la nivelul secţiunii, cât şi
latcro-lateral, pentru a obţine vârfuri drepte, situate median. Piesele au fost utilizate la
impunsul pieilor de animale (fig. 10).
Trei fragmente diafizare de metatars au fost secţionate la nivelul şanţului
intercanonial şi apoi şlefuite până la rotunjirea marginilor. Piesele au fost folosite ca
şlefuitoare la finisarea vaselor sau îndepărtarea grăsimii de pe pieile animalelor vânate.
Sus scrofa ferus
în nivelul Cucuteni B al sitului Feteşti-/.» Schit dintre cele 56 de resturi
scheletice atribuite mistreţului, doar un fragment proximal de peroneu, aparţinând unui
individ subadult (după aspectul poros al epifizei), a fost transfomiat intr-un ac. Osul
lung a fost secţionat aproape de mijlocul diafizei şi apoi şlefuit latero-lateral, pentru a
obţine median partea activă (vârful). Piesa putea fi utilizată la ţesut sau la împunsul
pieilor de animale (fig. 11).
Lepus europaeus
Dintre cele 43 de resturi osteologice dc iepure de câmp identificate în nivelul
Cucuteni B de la Feteşti-/,» Schit, doar un fragment proximal metatarsal Iv a fost
secţionat şi şlefuit transversal oblic dinspre faţa anterioară către cea posterioară. Partea
activă, rotunjită, este dispusă medial (fig. 12).
Grus grus
în nivelul Cucuteni B al sitului Feteşti-/.» Schit s-a identificat un fragment
diafizar, stâng, dc pasăre sălbatică (cocor). Spre capătul distal prezintă o tăietură fină şi
şlefuită, executată în plan transversal. Piesa a fost probabil utilizată la ornamentarea
vaselor (fig. 13).
Helix pomatia
Doar în nivelul Cucuteni B de la Feteşti -La Schit s-au identificat resturi de
nevertebrate (gasteropode) cu urme de prelucrare. Dintre cele 874 de fragmente
exoschcleticc dc melc comun, o singura cochilie întreagă a fost transformată în
pandantiv (obiect de podoabă), la nivelul primei spire fiind evidentă o perforaţie
nefinisată (fig. 14).
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Horodiştea-Erbiceni-Folteşti
în cadrul aspectului Horodiştca-Erbiceni-Folteşti din situl Feteşti-La Schit au
fost determinate 239 de resturi scheleticc care aparţin vertebratelor, respectiv 200
mamiferelor domestice, 39 de faună sălbatică, reprezentate dc mamifere (38) şi păsări
(1), precum şi nevertebratelor (scoicilor).
Din această perioadă s-au identificat doar resturi faunisticc prelucrate, care au
fost atribuite numeric egal mamiferelor domestice şi celor sălbatice. Fauna domestică
este reprezentată de bovina domestică (Bos taurus) şi dc grupul zootehnic ovicaprine
(Ovis aries / Capra hircus). S-au identificat resturi osteologice mamaliene de cal (Equus
caballus) şi cerb (Cervus elaphus) cu urme de prclucrare.
Dintre cele 132 dc vestigii faunistice de bovină domestică, doar două au
prezentat urme dc prelucrarc. Un fragment diafizar de metatars a fost secţionat
longitudinal şi transveral, apoi şlefuit la unul dintre capete, atât pe faţa anterioară, cât şi
pe cea posterioară, pentru a obţine o dăltiţă. Partea activă, rotunjită, a fost intens
utilizată. Un alt fragment diafizar dc metatars de bovină domestică a fost secţionat atât
la nivelul şanţului intercanonial, cât şi transveral. Faţa posterioară a segmentului
metatarsal a fost şlefuită pentru a obţine un şlefuitor, utilizat la finisarea vaselor.
între cele 56 dc vestigii faunistice de ovicaprine, doar un fragment diafizar dc
metatars prezintă o uşoară şlefuire pe faţa posterioară. Piesa era utilizată, ca şlefuitor, la
finisarea vaselor.
Dintre cele trei resturi osteologice de cal două au prezentat urme de prelucrare.
Un fragment proximal de metacarp III a fost transformat într-un vârf drept. Faţa
anterioară şi cea posterioară a osului lung au fost şlefuite după despicarca longitudinală
a epifizei proximale în două jumătăţi relativ egale. Partea activă rotunjită a fost intens
utilizată la împunsul pieilor dc animale. Un alt fragment dc metacarp rudimentar (V) a
fost transformat în şlefuitor, piesa fiind intens utilizată pe faţa anterioară. Din rândul
celor 12 resturi faunistice de cerb, doar un fragment de raza cornuală de cerb a fost
transformată într-un plantator/străpungător, fiind intens utilizată la cultivarea plantelor.
Epoca fierului
în nivelul corespunzător epocii fierului din situl arheologic Feteşti-Lr/ Schit au
fost identificate 390 de resturi scheletice de vertebrate, respectiv 324 de mamifere
domestice şi 66 de faună sălbatică, dintre care 65 de mamifere şi unul de pasare, alături
de un fragment osteologic de om şi o scoică.
între acestea s-au găsit opt resturi faunistice prelucrate de mamifere domestice
(două de bovină domestică şi şase de ovicaprine) şi trei aparţinând faunei mamaliene
sălbatice (unul de cal şi două dc cerb).
Dintre cele 173 elemente scheleticc de bovină domestică unul prezintă urme de
prclucrare. Un astragal cu urmă de arsură neagră a fost şlefuit pc faţa latcro-latcrală
pentru obţinerea unui netezitor. Piesa este intens utilizată la finisarea vaselor sau la
îndepărtarea grăsimii de pe pieile animalelor vânate.
Au fost determinate 98 de fragmente faunistice dc ovicaprine, dintre carc şase au
fost prelucrate. Două astragale, aparţinând ovinelor au fost şlefuite mcdio-latcral, pentru a
confccţiona şlefîiitoare. Piesele prezintă urme dc calcinare şi au fost utilizate probabil ca
zaruri, în timpul ceremoniilor rituale, precum la Ghe 1ăieşti-Nedeia (Nccrasov, 1986) sau
pentru finisarea vaselor.
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Un fragment dc corp costal, aparţinând ovicaprinclor a fost şlefuit intens pe faţa
internă şi cea externă, obţinându-se o suprafaţă relativ plană. Marginile segmentului
costal sunt rotunjite. Piesa poate fi interpretată ca o psalie. Un fragment epifizat distal
dc metacarp de capră domestică prezintă către capătul diafizar o cioplire oblică, pe faţa
posterioară, executată dc jos în sus către faţa medială, pentru obţinerea unui vârf. Piesa
(•ste utilizată la împunsul picilor dc animale. Un fragment diafizar dc metatars dc oaie a
fost secţionat în plan longitudinal şi transversal, deasupra epifizei distale, marginile
secţiunii fiind rotunjite. Piesa a fost intens utilizată ca netezitor, la îndepărtarea grăsimii
de pc pieile animalelor vânate. Un fragment diafizar de tibie, detaşat neîngrijit dc
epifiza proximală şi cea distală. Spre partea distală fragmentul a fost cioplit oblic de pe
faţa anterioară către cea posterioară, marginile secţiunii fiind incipient rotunjite şi
utilizate ca dăltiţă.
Au fost identificate şi zecc resturi osteologice de cal, doar unul prezentând urme
de prclucrare. Un fragment proximal de metacarp 111, care a aparţinut unui individ
mascul matur (după robusteţe), a fost secţionat îngrijit la 10 cm dedesubtul epifizei
proximale, iar apoi şlefuit. Pc faţa anterioară a osului lung, la 5 cm dc capătul proximal,
s-a identificat o perforaţie cu contur circular şi marginile finisate. Piesa ar fi putut fi
utilizată ca mâner.
Dintre cele 31 dc resturi faunisticc de ccrb, două au urme de prelucrare. Epifiza
unui metatars a fost transformată într-un obiect de podoabă. S-a realizat detaşarea
fragmentului de os, apoi acesta a fost şlefuit pe ambele părţi. Orificiul anatomic de la
nivelul capătului proximal a fost uşor mărit. Fasonarea nu este însă finisată, pc faţa
internă şi externă fiind vizibile urme ale uneltelor litice. Un alt fragment de prăjină,
desprins dintr-un com de cerb, a fost prelucrat ca mâner. Segmentul comual de cerb a
fost decorticat şi apoi şlefuit pe toată suprafaţa, iar conţinutul comual îndepărtat.
Concluzii
Examinarea obiectelor de uz casnic şi pieselor de podoabă şi cult din nivelurile
Cucuteni B, Horodiştca-Erbiceni-Folteşti şi epoca fierului timpuriu din situl arheologic
Feteşti-Z,o Schit evidenţiază stadii diferite de prelucrare şi metode variate de
manufacturare ale materiilor prime dc origine animală. Pentru confecţionarea obiectelor
dc uz casnic şi podoabelor s-au utilizat materiale faunistice după duritate, mărime şi
formă. Uneltele prezintă grade diferite de utilizare şi reutilizare în activităţile cotidiene.
Resturile faunistice provenite de la mamifere în faza Cucuteni B atestă preocupările
populaţiei pentru confecţionarea dc obiccte casnice, utilizate la ţesut, îndepărtarea grăsimii
dc pe pieile animalelor, prelucrarea lemnului sau cultivarea plantelor. Elemente ale
zeugopodului superior şi inferior, provenite de la mamiferele domestice, au fost
transformate în obiccte rituale.
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Fig. 1. Fcteşti-Ltf Schit. Poziţia geografică a sitului arheologic în arealul culturii Cucutcni.

Fie 2 Fctcşti-/,fl Schit. Planul săpăturilor arheologice şi al nivelurilor de locuire (dupa Boghian et
'

al., 2001-2006).

Fig. 3. Fcteşti-Lfl Schit. Complexele din faza Cucuteni B (după Boghian e/ al., 2001-2006).
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Fig. 4. Feteşti-La Schit. Tibie de bovină domestică (Bos taurus) transformată în vârf
(Cucutcni B).
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Fig. 8 . Feteşti-La Schit. Cubitus de cal (Equus caballus) transformat în dăltiţă (Cucuteni B)

Fig. 9. Feteşti-La Schit. Com de cerb (Cervus elaphus) transformat în topor-brăzdar
(Cucuteni B)
Fig. 5. I cteşti-Z.M Schit. Tibic de ovicaprină ( Ovis aries / Capra hircus) transformată în dăltiţă
(________________ (Cucuteni B).________________

Fig. 10. Feteşti-La Schit. Metatars de căprior (Capreolus capreolus) transformat în ac
(Cucutcni B)
Mg. 6 . Feteşti-La Schit. Astragal dc porc (Sus scrofa domesticus) transformat în şlefuitor
(________________ (Cucuteni B)._______________

Fig. 7. Feteşti -La Schit. Tibic de câine (Caniş familiaris) transformată în dăltiţă (Cucutcni B)
Fig. 11. Fctcşti-Z.rt Schit. Peroneu de mistreţ (Sus scrofa ferus) transformat în ac (Cucuteni B)
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C A V A L E R I IN C IN E R A Ţ I LA
\w m D O A R A - G R Ă D I l\A C A S T E L U L U I (P L A T O U ), JUD. H U N E D O A R A
(C A M P A N IIL E A N IL O R 2008-2009)
Cristian R O M A N , Sabin Adrian L U C A

1

12‘ , C(C¥ti' Z'" SchiL Metapod dc iePlirc de câmp {Lepus europaeus) transformat în dăltiţă
(Cucuteni B)

Rezum at: Săpăturile arheologice noi din punctul Grădina Castelului continuă
de aproape 20 de ani. între descoperirile foarte importante din extremitatea numită
rhitou se află şi un cimitir important format din morminte de incineraţie aparţinând
unor cavaleri-războinici cu un inventar funerar specific epocii.
C uvinte cheie: Latene, morminte de incineraţie (cimitir), H unedoara-C rat/zm /
<. isteţului (Platou).
A bstract: Archaeological excavations in the Castle Garden are continuing for
m-arly 20 years. Bctween the most important discoveries from the extremity callcd
Platou is also an important cemetery consisting o f cremation tombs belonging to
Knights-warriors with a funeral inventory specific to the era.
Key w ords: Latene, incineration tumbs (cemetery), Hunedoara-Cos//e> Garde
{Pluteau).

Hig.13. Feteşti-£aSchit. Radius dc cocor (Grus,gnu) transformai în dăltiţă (Cucutcni B)

Fig. 14. Feteşti -la Schit. Cochilie- dc melc (Helix pomatia) transformai în pandantiv
(Cucuteni B)
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Accst articol continuă publicarea anterioară a contextelor arheologice din acest
important sector al staţiunii complexe de la Hunedoara-Grac//wtf Castelului {Platou)
ISirbu et alii., 2006; Sîrbu et alii., 2007; Sîrbu et alii., 2007a), noi aducând, în
i ontinuare, la cunoştinţa mediului ştiinţific, integral, descoperirile ce rezultă din
• .impaniile succesive de aici.
*
Campania anului 2008 s-a concentrat pe cercctarea integrală a secţiunii S. XII
(lungime 5 in, lăţime 2 m), plasată spre est, în continuarea sccţiunii S. XI, în scopul
surprinderii unor noi complexe pe latura de est a sitului. în urma acestei campanii au
Ibst făcute observaţii asupra stratigrafiei zonei esticc a acestui sector al sitului, fiind
cercetat un mormânt de incineraţie aparţinând epocii dacice. Celelalte materiale
arheologice sunt reprezentative pentru Hallstattul mijlociu (cultura Basarabi), Evul
Mediu timpuriu, Evul Mediu târziu şi perioada modernă.
Stratigrafia este foarte simplă şi se înscrie în matricea cunoscută din anii
precedenţi. în ceea ce priveşte mormântul cercetat (numerotat sub sigla C.73),
remarcăm făptui că oasele incinerate au fost depuse în două sectoare distincte,
învecinate, respectiv într-o cuvetă naturală {sector A, adâncimea 0,36-0,44 in), peste un
nivel subţire de pământ de culoare brun-ccnuşie (limita dintre c.2, 3) şi într-o alveolare
(sector B), practicată în nivelul arheologic. în umplutura cuvetei au fost descoperite
fragmente ceramice atipice aparţinând, din punct de vedere al caracteristicilor
tehnologice, culturii Basarabi. Partea inferioară a alveolării pune în relief contactul
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dintre o spinare ealearoasă, uşor vizibilă în relief în urma alterării geo-chimice şi zonele
limitrofe carbonatice, mai puţin silicioase.
Depunerea a fost acoperită de un nivel dc culoare ncgru-ccnuşie, granulos, ce
avea în compoziţie fragmente mici şi mijlocii de dolomită sfărâmată, iar în sectorul A
au fost sesizate resturi de cărbune de lemn, pe nivelul resturilor osoase calcinate.
Inventarul acestui defunct era compus dintr-un un pumnal curb cu teacă (sector B) şi o
piesă metalică cu vârf îndoit în unghi drept, două fragmente dc brăţară, o sulă, precum şi
un obiect tronconic realizat din gresie (sector A). Pumnalul depus pe direcţia nord-sud
avea mânerul deformat ritual şi era suprapus de teacă. La limita dintre carourile 1 şi 2,
adâncimea 0,4 m, au fost descoperite resturile unei paftale din fier. în S. XII, caroul 1, la
adâncimea 0,29 m în afara complexului C.73 şi în vecinătatea complexului C.71,
identificat în S XI, a fost descoperită o monedă elenistică din argint (diametru 1,5 x 1,7
cm, grosime 1,5 mm, MCC - inv. 5222 - fig. 1/9), emisă de Dyrrachium. Pe avers se
observă un viţel care se alăptează de la vacă, deasupra un vultur greu descifrabil, iar pc
revers motive florale. Starea de conservare este bună, piesa fiind puternic rulată
(DYRRACHIUM , M EN IZK O E / K A A A ftN O E, AR, drahmă, 2,33 g., 16,3 x 17,2
mm., Avers: [MENIEKOE]; Revers: AY[P/KAA/An/N]OE; Ceka 322; moneda face
parte din ultima serie de emisiuni ale oraşului Dyrrachium; emisă la înc. sec. I î.Chr.)
{Ceka, 1972; numismat Claudiu Munteanu căruia îi mulţumim şi pe această cale).
D atare complex: începutul secolului I î.Chr.
Descrierea pieselor de inventar.
Pentru a putea fi identificată pe planul mormintelor poziţia exactă a fiecărei
piese, ele au fost numerotate cu o siglă conţinând numărul complexului şi numărul
curent al piesei, în cadrul inventarului complexului.
73.1. Fragment tablă bronz (lungime 1,2 cm, lăţime 0,4 cm, grosime 0,1 cm;
MCC - neinventariat).
73.2. Piesă tronconică (înălţime 3,5 cm, MCC - inv. 5223 - fig. 1/1), realizată
din gresie nisipoasă, dc culoare cenuşiu albicios, cu inserţii (nervuri) cenuşii. Piesa
prezintă un grad avansat de rulare mecanică, fiind ruptă din vechime.
73.3. Instrument din fier (lungime 8,2 cm, MCC - inv. 5224 - fig. 1/5), cu profil
rectangular, cu un capăt subţiat şi îndoit la 90°, iar celălalt rupt, uşor plat. Piesa este
deformată termic.
73.4. Pafta fragmentară de centură, din care au fost recuperate 3 fragmente,
dintre care piesa cea mai bine păstrată (lungime păstrată 9,2 cm, grosimea plăcii 1 mm,
MCC - inv. 5227 - fig. 1/6), o reprezintă doar miezul feros. Forma plăcii dispre cârlig
este trapezoidală. Stare fragmentară; piesa este ruptă la ambele capete. Pe două
fragmente se păstrează rama de fier a paftalei.
73.5. Fragment de brăţară, realizat din argint, cu secţiunea rectangulară (fig.
1/2). Capătul subţiat poate sugera terminaţia piesei. Piesa este deformată termic.
73.6. Fragment de brăţară, realizat din argint, cu secţiunea rectangulară (fig.
1/3). Unul dintre capete prezintă urme de finisare. Piesa este deformată termic, prezenţa
unor pseudo-nodozităţi putând fi rezultatul acestui proces fizico-chimic.
73.7. Vârf metalic (fier, lungime 5,3 cm, MCC - inv. 5228 - fig. 1/4), cu
secţiune rectangulară, având unul din capete ascuţit şi subţiat, iar celălalt îngustat în
vederea fixării într-un suport, cel mai probabil, din material lemnos.
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73.8. Teacă (lungime 18,2 cm, diametru buton 1,6 cm, MCC - inv. 5201 - fig.
1/7), de formă curbată, din care s-a păstrat doar partea feroasă realizată din tablă cu
grosimea de 2 mm. Marginile piesei sunt curbate spre interior şi apropiate, capătul fiind
marcat de un buton sferic. Starea de conservare este foarte bună.
73.9. Pumnal din fier (lungime totală 34,9 cm, lungime mâner 13,1 cm, lungime
nit 2,6 cm, diametru maxim manşon 3,2 cm, diametru plăcii ovale de la capătul
mânerului 2,7 cm, MCC - inv. 5200 - fig. 1/8), cu lama curbată, cu secţiunea
triunghiulară, prevăzută cu şanţ (canal de scurgere a sângelui), lângă muchie. Un
manşon cu rol dc gardă desparte lama de mâner. Garda este decorată cu 3 şănţuiri,
situate la mijlocul acestui element. Plăselele erau prinse cu 3 nituri, dintre care cel
păstrat are capătul decorat cu un motiv cruciform. Capătul mânerului este fixat într-o
placă ovală, ce sprijină un inel oval decorai cu şănţuiri paralele, puţin profunde, egal
distanţate. Lama piesei are zona centrală decorată, prin ştanţare, cu 5 ornamente
circulare, compuse din două perechi de cercuri, având în centru un punct, ce sunt legate
printr-un alt cerc, plasat între ele. Un aspect important este reprezentat de îndoirea
r ituală a mânerului, înspre interiorul pumnalului. Starea de conservare este foarte bună.
*

în campania anului 2009 s-a vizat cercetarea integrală a secţiunilor S. XIII (14
mp) şi S. XIV (14 mp), plasată spre est, paralel cu secţiunile S. XI şi S. X II, cercetate în
campaniile 2007, 2008, în scopul surprinderii unor noi complcxc pe latura de E a sitului.
in urma acestei campanii au fost făcute observaţii asupra stratigrafiei zonei estice a
acestui sector al sitului, fiind cercetate două morminte de incineraţie aparţinând epocii
dacice şi o depunere cu vas. Celelalte materiale arheologice, restrânse cantitativ, sunt
reprezentative pentru Hallstattul mijlociu (cultura Basarabi), Evul Mediu târziu şi
perioada modernă.
Descrierea complexelor
C .74. în ceea ce priveşte mormântul de incineraţie, numerotat sub sigla C.74,
acesta a fost în identificat în S. XIII, caroul 4, adâncimea 0,42-0,45 m, în S; X IV , caroul
1, adâncimea 0,35 m precum şi în martorul dintre aceste două secţiuni. în funcţie de
depunerea inventarului funerar, s-au putut efectua câteva observaţii, relevante privind
planimetria internă a complexului şi a scenariului de constituire al acestuia. Atât piesele
metalice, cele din sticlă, cât şi oasele defunctului/defuncţilor, au fost depuse pe o
suprafaţă atent pregătită (îndreptată), fiind sesizate două zone (grupări) distincte de
depunere. Pe latura vestică a caroului 4 (S. X III), adâncimea 0,43-0,45 m, alături de
oase mărunte de animale, au fost descoperite o placă subţire de bronz (fragmentară), o
fibulă, o altă fibulă (fragmentară), un ac de bronz, o bară de bronz (fragmentară), o
brăţară de bronz (fragmentară), toate aceste obiecte constituindu-se în gruparea 1.
Pe laUira estică a caroului 4 şi în cuprinsul martorului, adâncimea 0,42-0,45 m,
(zonă ce corespunde concentraţiei spaţiale maxime a pieselor), a fost descoperită
următoarea asociere de artefactc (gruparea 2): verigă de fier, două aplici de bronz,
mărgea, ac de bronz, pafta (din fier) cu placă decorată de bronz, tijă bronz
(fragmentară), suprapusă direct dc următoarele piese: vârf de fier, cu mâner de bronz, un
pandantiv-cui, brăţară de bronz (fragmentară), brăţară de bronz (fragment), resturi
obrăzar (3 fragmente), o mărgea de sticlă cu „ochi”, o mărgea de sticlă cu „ochi”, de
culoare închisă, (deja fisurată în momentul descoperirii), o fibulă de bronz, masivă, o
verigă de bronz, o piesă fier (fragmentară), o brăţară cu nodozităţi (?) (fragmentară).
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Corespunzător adâncimii de 0,42 m, caroul 1, au fost identificare o serie de piese: piesă
bronz, agăţătoare (?), lamă scurtă cuţit (?) dc fier, accesoriu cataramă, pandantiv-cui de
argint. Această din urmă piesă nu a fost identificată in situ fiind asociată cu materiale
ccramicc dc epocă modernă (secol XVII). Tuturor adâncimilor indicatc mai sus, le
corespunde prezenţa numeroaselor resturi osteologice puternic incinerate, mărunte, cea
mai mare concentraţie a acestora fiind localizată în cuprinsul martorului dintre S. XIII şi
S. XIV. Intre resturile incinerate au fost descoperite foarte puţine resturi mărunte dc
cărbune de lemn. Remarcăm faptul că piesele de inventar enumerate mai sus, precum şi
resturile incinerate, au fost acoperite cu un nivel dc culoare cenuşiu închis, cu grosimea
variind între 0,10-0,20 m, cu piatră dc dimensiuni mici. Acest nivel de amenajare, care
conţine relativ mult material ccramic foarte fragmentar aparţinând culturii Basarabi şi
oase ncarse de animale, este suprapus dc un nivel consistent format din blocuri mari din
calcar dolomitic (etapa finală a amenajării), intervenţie care acoperă în totalitate
inventarul funerar şi zonele din imediata vecinătate a acestuia. Structura de piatră,
coboară spre nord, urmând în acelaşi timp panta descrisă de creasta dolomitică din acest
micro-sector al sitului, precum şi de inventarul complexului. Contuail accstci amenajări
este uşor oval, scsizându-sc o atenţie specială privind aşezarea blocurilor dc piatră.
După demontarea inventarului complexului, sub accsta, până pe stânca nativă, a fost
excavat un nivel subţire (culoare cenuşie închisă, granulos ca aspect, cu puţină piatră),
aparţinând culturii Basarabi. Acest aspect este completat dc observaţiile din secţiunea S.
XIV, conform cărora acest nivel cu materiale Basarabi şi rare fragmente ceramice dc
epoca bronzului, arc la bază o lentilă subţire, rezultată în urma dezagregării calcarului.
D atare complex: a doua jumătate a sec. I î.Chr - prima jumătate a sec. I d.Chr.
Descrierea pieselor de inventar.
74.1. Fragment brăţară bronz (MCC - A. 5284a - fig. 2/1), secţiune
rectangulară, cu muchiile uşor rotunjite. Afectată termic.
74.2. Fragment brăţară (?) bronz (MCC - A. 5284a - fig. 2/2), puternic
deformată termic.
74.3a. Fragmente verigi bronz (MCC - A. 5259a, 5259b - fig. 2/3), secţiune
circulară. Afectate termic.
74.3b. Fragmente brăţară/brăţări bronz (MCC - A. 5259c, 5259d, 5259e - fig.
2/4, 5, 7), puternic afectatc termic.
74.4. Fragment tijă bronz, cu secţiunea circulară (fig. 2/8). Afectată termic.
74.5. Fragment brăţară bronz, afectată termic (fig. 2/6).
74.6. Mărgea sticlă (diametru 7 mm, diametru interior 2,5 mm, MCC - A. 5276
- fig. 2/11), de culoare cenuşiu-albicios, semiopacă.
74.7. Tijă fragmentară fier (MCC - A. 5283a - fig. 2/12), cu secţiune ovală,
deteriorată de foc.
74.8. Verigă fier (diametru 1,9 cm, MCC - A. 5283 - fig. 2/13), cu secţiune
circulară.
74.9. Verigă fier (lungime 7 cm, MCC - A. 5264), secţiune rectangulară.
74.10. Cârlig din fier, fragmentar (lungime 2,8 cm, MCC - A. 5270 - fig. 2/14),
cu secţiune ovală.
7 4.11. Fragment resort cu 8 spire realizat din argint (lungime 2,1 cm, MCC - A.
5262 - fig. 3/3). Obiectul prezintă urmele unei puternice arderi secundare.
76

CAVALERI INCINERAŢI LA HUNEDOARA-G/MD/N/i CASTELULUI...
74.12. Pandantiv din argint (lungime 4,1 cm, MCC - A. 5267 - fig. 3/4), realizat
prin combinarea tehnicilor turnării şi ciocănirii. Arc forma unui cui, iar spre capătul
ingroşat prezintă o urechiuşă circulară, urmare a îndoirii firului, fir ce continuă cu 2
spire în bandă pc corpul piesei.
74.13. Pandantiv din argint (lungime 4,2 cm, MCC - A. 5269 - fig. 3/5), realizat
prin combinarea tehnicilor turnării şi ciocănirii. Arc forma unui cui, iar spre capătul
ingroşat prezintă o urechiuşă circulară, urmare a îndoirii firului, fir ce continuă cu 2
spire în bandă pc corpul piesei. Ambele pandantive poartă urmele unei arderi secundare.
74.14. Fibulă din argint (lungime 3,8 cm, lungime arc 3,5 cm, MCC - A. 5280 fig. 3/6), cu corpul profilat, cu resort mare bilateral, format din 26 spire (13+13) şi
coardă exterioară înfăşurată de arc; arcul este triunghiular, lăţit spre resort. Port-agrafa
este trapezoidală, îndoită sub forma unei teci. Acul (diam. fir 2 mm) este întreg.
74.15. Fibulă din bronz (lungime 6,9 cm, lungime arc 1 cm, MCC - A. 5266 fig. 3/7), cu resort bilateral, format din 4 spire (2+2) şi coardă interioară; arcul este
simplu, de formă ovală. Port-agrafa este triunghiulară. în momentul descoperirii, acul
(diametru fir 2-2,5 mm) avea jumătatea inferioară desprinsă din vechime, fiind ulterior
restaurat în laborator. Arcul este decorat cu 2 şiruri de impresiuni.
74.16. Verigă din fier (2,7 cm diametru, 0,8 cm diametru orificiu, MCC - A.
5261 - fig. 2/10), masivă, rectangulară în secţiune.
74.17. Aplică cruciformă din bronz (1,5 x 1,5 cm, MCC - A. 5282 - fig. 3/2).
Niturile de prindere s-au rupt şi desprins din vechime.
74.18. Aplică din bronz (1,05 cm lung, 0,9 cm lăţime, MCC - A. 5258 - fig.
3/1), de formă dreptunghiulară. Realizată din tablă subţire, decorată în tehnica au
repousse, ornamentele constând dintr-un şir de proeminenţe dispuse pe două margini ale
piesei. Piesa este puternic deteriorată, anumite părţi fiind rupte din vechime. Mijlocul
piesei prezintă o perforaţie circulară. Starea de conservare este precară.
74.19. Pafta fragmentară (lungime păstrată 6 cm, lăţime păstrată 4,9 cm, MCC A. 5256 - fig. 3/8), din fier, placată cu foaie ornamentală din bronz, decorată în tehnica
au repousse cu nervuri paralele (numărul acestora nu poate fi precizat având în vedere
starea fragmentară a piesei) şi semicercuri duble. Niturile de fier leagă toate plăcile
componente ale piesei. Puternic afectată termic.
74.20. Pafta fragmentară (lungime păstrată 18,4 cm, lăţime maximă 5,4 cm,
MCC - A. 5257 cm - fig. 3/9), din fier, placată cu foaie ornamentală din bronz,
decorată în tehnica au repousse cu nervuri paralele dispuse transversal faţă dc axul
plăcii ce cuprind benzi striate şi semicercuri duble, dispuse în arcadă. Balamaua şi
cârligul sunt rupte din vechime. Puternic afectată termic.
C.75. Observaţiile de stratigrafie generală efectuate o dată cu cercetarea
complexului 74 sunt valabile şi pentru sectorul de sit ocupat de S. XIV. Al doilea
mormânt de incincraţie, descoperit în anul 2009, numerotat sub sigla C.75, a fost
cercetat în S. XIV, caroul 3, adâncimea 0,27 m (partea superioară a recipientelor
ceramice), celelalte adâncimi variind între 0,29-0,34 m. Zona depunerilor resturilor
cinerarc şi a inventarului, a fost precedată de o îndreptare a terenului. Inventarul,
identificat la 0,29-0,34 m, grupat în jurul vasului cu capac şi închizând resturile
osteologice, a fost compus din următoarele piese: mărgea dc bronz, piesă de fierstrăpungător, sulă (?), piesă dc fier, cilindrică, arc fibulă (fragment)?, obiect fragmentar
fier, aplică bronz, fibulă bronz, obiect bronz, fragmente obrăzar, precum şi din resturi
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osoase puternic incinerate, care înaintează şi sub profilul sudic al S. XIV. La adâncimea
de 0,30 m, la nivelul structurii dc piatră care închidea depunerile, a fost surprinsă o
lentilă circulară (40 cm diametru), formată din praf dc zgură (?), în amestec cu oase
incinerate (nu beneficiem, la această dată, de rezultatele unor investigaţii fizico-chimice
pentru aceste piese). Inventarul este completat de un vas de ofrandă, reprezentată de un
recipient piriform, modelat cu mâna, cu două şiruri de butoni, atât deasupra cât şi
deasupra diametrului maxim al acestuia, acopcrit de un capac, respectiv o strachină,
depusă cu gura în jos. Fundul vasului piriform 0,47 m, capacul 0,27 m. în imediata
vecinătate a vasului cu capac, au fost descoperite atât oase calcinate şi resturi de
cărbune de lemn, slab conservate. Ca şi în cazul complexului descris anterior,
complexul C. 75 a fost acoperit de un nivel consistent de piatră de dimensiuni medii şi
mari, alcătuind o moviliţă de mici dimensiuni (axa est-vest 1,90 m).
D atare complex: secol II î.Chr.
Descrierea pieselor de inventar.
75.1. Tijă din fier (lungime păstrată 4,1 cm, MCC - A. 5264 - fig. 4/1), sccţiune
rectangulară.
75.2. Mărgea din bronz (diametru 1,1 cm, diametru interior 3,5 mm, MCC - A.
5257 - fig. 4/3).
75.3. Fragment resort cu 11 spire realizat din argint (lungime 2,6 cm, MCC - A
5285 - fig. 4/4).
75.4. Fragment obrăzar din bronz (MCC - A. 5260, 5263 - fig. 4/5). Capătul
piesei spre exterior este subţiată. Piesa este deformată termic.
75.5. Fragment picior de fibulă, realizat din bronz (lungime păstrată 5,6 cm,
MCC - A. 5274 - Fig. 4/7). Piciorul are aspectul unui manşon lăţit, realizat prin lăţirea
extremităţii acestuia. Fragmentul prezintă un nod de mici dimensiuni, ncdecorat, dublat
de 5 profilaturi ornamentate prin incizii superficiale.
75.6. Fibulă din bronz (lungime 3,9 cm, lungime resort 1,6 cm, MCC - A. 5273
- fig. 4/8), de tip Dux, cu resort bilateral, format din 6 spire (3+3) şi coardă exterioară;
arcul este puternic profilat (boltit) iar piciorul întors pc deasupra arcului. Acul (diametru
fir 2 mm) este fragmentar.
75.7. Verigă din bronz (MCC - A. 5273 - fig. 4/6), cu secţiune semicirculară,
descoperită lângă fibida de tip Dux.
75.8. Ac de fier, fragmentar, cu secţiune ovală (fig. 4/2).
75.9. Aplică din bronz (MCC - A. 5278 - fig. 4/9), de formă aproximativ pătrată
(1,2 x 1,15 cm). Realizată din tablă subţire, decorată în tehnica au repousse,
ornamentele constând dintr-un şir de proeminenţe dispuse pe marginea piesei, formând
un chenar ce înconjoară un motiv cruciform. Una dintre margini este ruptă din vechime.
Mijlocul piesei arc o perforaţie circulară. Starea de conservare este bună.
Analiza inventarului funerar
Anterior, problematica mormintelor de războinici de la Hunedoara -Grădina
Castelului (Platou) (reflectată prin complexele 12, 70, 71) a fost tratată in extenso
(contextul arheologic, analiza comparativă a descoperirilor, perspectiva antropologică,
analiza paleozoologică), în demersul înţelegerii complexelor fenomene de ordin funerar
în care a fost implicată şi comunitatea dacică de aici (Sîrbu et alii., 2007a; Rustoiu,
2002, 25-40 (sinteza descoperirilor de tip Padea-Panaghiurski Kolonii din Valea

Mureşului)). Staictural, inventarul descoperit în cele trei morminte, în completarea
descoperirilor anterioare, este compus din arme ofensive (cuţit curb), defensive
(fragmente din obrăzarul unui coif), accesorii de vestimentaţie (fibulc, paftale, brăţări,
aplici), podoabe şi altele (verigi, piese a căror utilitate ne este necunoscută). Unele
i ategorii dc obiecte (ceramică, piese dc hamaşament) nu fac parte dintre obiectele
descoperite anterior.
Cuţitul curb, în asociere cu tcaca, îşi găseşte numeroase analogii atât la sud de
Dunăre, cât mai ales în Oltenia şi Transilvania, enumerarea punctelor cu descoperiri
Innd obositoare şi plictisitoare. Importanţa noilor descoperiri de la Hunedoara-Grar///7«
i <isteţului (Platou) rezidă în faptul că aceste artefacte au fost descoperite în context
arheologic sigur şi corelat cu alte categorii de obiecte, unele cu cronologie restrânsă.
( ele mai apropiate analogii pentru piesa dc la Hunedoara provin de la Hunedoara (Sîrbu
et alii., 2007a, fig. 8, 11), Blandiana ( Ciugudean, 1980, 425-426, fig. 2/1-2), Călan
(Rustoiu et alii., 2001-2002, 123, fig. 6/2) şi Cugir (Crişan, 1993, fig. 11), exclusiv din
* ontexte funerare.
Dintre paftalele descoperite, doar cea din complexul 74 poate fi atribuită tipului
I. după ordonarea propusă de Mircca Babeş ( Babeş, 1983), celelalte fragmente de
paftale din complexele 74 şi 75 având o importanţă redusă la tipul şi numărul de
asocieri, lipsindu-le sistemul de închidere pe baza căruia au fost încadrate tipologic
(Babeş, 1983, 199-200, 211). Prezenţa paftalei fragmentare în C. 73 asigură datarea
întregului complex până în prima jumătate a secolului I î.Chr. (Babeş, 1983, 214).
în cazul noilor descoperiri din necropola de la Hunedoara-Grat/wo Castelului
iPlatou), asocierea paftalelor cu alte tipuri de piese de metal, cu o evoluţie cronologică
mai bine precizată (fibule, aplici), oferă o imagine reală, detaliată a perioadei de timp în
care aceste artefacte au fost utilizate. Dacă pentru evoluţia cronologică a paftalelor
descoperite pe teritoriul românesc, se admite intervalul dintre a doua jumătate a sec. II
i.Chr.- sec. 1 d.Chr., în cazul Hunedoarei, asocierea cu fibula din argint (fig. 3/6), fibula
din bronz (fig. 3/7) şi aplica cruciformă (fig. 3/2) restrânge datarea piesei la intervalul
dintre a doua jumătate a sec. I î.Chr şi prima jumătate a sec. I d.Chr.
în cazul complexelor 74, 75, prezenţa fibulelor oferă repere cronologice
concludente. Pentru complexul 74, fibula din argint (fig. 3/6), aparţine tipului 10b
Rustoiu (Rustoiu, 1997, 42-44), rcspectiv intervalului cuprins sfârşitul secolului I î.Chr
jumătatea/al treilea sfert al secolului I d.Chr. Analogiile acestor piese acopcră un
întins teritoriu, printre cele mai recente descoperiri fiind şi piesa de la Ardeu -Cetăţuie
(Ferencz, 2006, pl. IV /l, 2). Fibula din bronz (fig. 3/7), se încadrează în tipul 13
Rustoiu (Rustoiu, 1997, 46), respectiv în intervalul cuprins între a doua jumătate a
secolului I î. Chr-începutul secolului I d. Chr. Analogiile acestor piese sunt relativ
puţine şi se regăsesc în special în cetăţi (Divici, Căpâlna) (Rustoiu, 1997, 46).
O altă categorie de piese, fără descoperiri anterioare la Hunedoara, este
reprezentată de pandantivele-cui. Pandantivele-cui din argint din cadrul aceluiaşi
complex (fig. 3/4, 5), cunosc o relativ largă răspândire în spaţiu, cronologia acestora
fiind cuprinsă între sfârşitul secolului I î.Chr - începutul secolului I d.Chr. (Rustoiu,
1996, 123-124), după apariţia sintezei privind metalurgia bronzului la daci, fiind
publicat/rediscutat un număr redus de piese, care confirmă cronologia propusă de
istoricul clujean. Una dintre discuţiilc privind cronologia acestui artefact, purtată cu
prilejul rediscutării rolului şi locului tezaurului de la Cerbăl în cadrul tezaurelor dacice
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(.Luca, 1999, 67-75), relevă asocierile acestui obiect (contcxte funerare, tezaure),
precum şi cronologia accstuia.
Cele trei complexe funerare, precum şi materialele arheologice introduse de noi
în circuitul ştiinţific, completează crcdcm substanţial imaginea de ansamblu a
cimitirului de la Hunedoara-Grae/wa Castelului (Platou), cu implicaţii majore în ceea ce
priveşte studiul elitelor dacice în sud-vestul Transilvaniei.
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Plan 1. Huncdoara-G/w/ma Castelului (Platou). Planul general cu amplasarea
complexelor 73-75.
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Plan 5. Hunedoara-Grac/wa Castelului (Platou). Secţiunile XIII - XIV/2009. Detaliu
privind amplasarea pieselor din complexul 74 (S XIII - S XIV).__________
H unedoara-G rădina C astelului Platou SXIV/2009, C75
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Plan 3. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou). Secţiunea XII/2008. Localizarea
monedei elenistice
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Plan 4. Huncdoara-Grat//w/ Castelului (Platou). Secţiunile XIII, XIV/2009.
______ Amplasarea pieselor din complexele 74 (S XIII) şi 75 (SXIV).______
Plan 6. Hunedoara-Grat/ma Castelului (Platou). Secţiunea XIV/2009. Detaliu privind
_________amplasarea pieselor din complexul 75._____________________
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Figura 1. Hunedoara-Grăc/wa Castelului (Platou). Complexul 73 şi moneda izolată
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Figura 2. Huncdoara-GmaV/w Castelului (Platou). Complexul 74
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Figura 4. H unedoara - Grădina Castelului (Platou). C om plexul 75.
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Figura 3. Hunedoara - Grădina Castelului (Platou). Complexul 74.
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B IS E R IC A SF Â N T U L N IC O L A E DIN SU C E A V A
- S Ă P Ă T U R IL E A R H E O L O G IC E DIN 2010
Ion M A R E Ş, Florin HĂ U , Ştefan D EJAN

Figura 5. Hunedoara - Grădina Castelului (Platou). Complexul 75 (vasul piriform).

Rezumat: Biserica Sfântul Nicolae din Succava a fost înnoită la 1611 dc
Nicoară Prăjescu, aşa cum menţionează pisania pusă de accsta. în 2010 au fost cfcctuatc
săpături arheologice la exteriorul lăcaşului, fiind cercetate 65 dc morminte (copii,
adolescenţi, adulţi, bătrâni, femei şi bărbaţi), creştini ortodocşi înhumaţi şi reînhumaţi,
din vechiul cimitir al bisericii. Din morminte au fost recuperate monede dc la Alexandru
cel Bun (1400-1432), lliaş (1432-1442, cu întreruperi; groş: 1432-1436), Matiaş (14581490, Wladislaw II (1490-1516), Fcrdinand I (1526-1564), Rudolf II (1576-1608),
Mathias II (1608-1619), Sigismund III Wasa (1586-1632). Monedele arată succesiunea
de înmormântări pe parcursul secolelor XV-XVII, pc acceaşi suprafaţă a necropolei. Pe
baza informaţiilor furnizate de investigaţiile arheologice din 2010 de la Biserica Sfântul
Nicolae, istoria oraşului Suceava se completează atât în ceca ce priveşte datarea unui
vechi cimitir şi a unui important edificiu de cult din timpul lui Alexandru ccl Bun, cât şi
atestarea locuirii din secolul al XlV-lea, din zona lăcaşului amintit.
Cuvinte cheie: Biserica Sfântul Nicolae, Succava, săpături arheologice,
morminte medievale, monede, secolul al XV-lea.
Abstract: Saint Nicholas Church was renewed in 1611 by the boyar Nicoară
Prăjescu, as mentioned in the inscription set by him in the church. In 2010 were made
some archaeological excavations outside the church, being investigated 65 tombs
(children, adolescents, adults, elderly, both women and men), Orthodox, buried and
reburied, from the old cemetery o f the church. From the tombs were rccovcrcd coins
from Alexandcr the Good (1400-1432), lliaş (1432-1442, with interruptions; groş:
1432-1436), Matiaş (1458-1490), Wladislaw II (1490-1516), Ferdinand I (1526-1564),
Rudolf II (1576-1608), Mathias II (1608-1619), Sigismund III Wasa (1586-1632). The
coins show succession o f funerals over the 15lh - 17th centuries, on the same arca o f the
cemetery. Based on the information given by the archacological investigations from
2010 at Saint Nicholas Church, the history o f Suceava is complcting, both in terms o f
an old cemetery dating and an important religious buildinp from the time o f Alexandcr
the Good, as well as the certification o f housing in 141’ century, in the arca o f the
mentioned church.
Key words: Saint Nicholas Church o f Suceava, archaeological excavations,
medieval tombs, coins, 15lh century.

Iigura 6. Hunedoara - Grădina Castelului (Platou). Complexul 75 (vasul capac).
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Biserica Sfântul Nicolae din Suceava este amplasată în zona centrală a oraşului,
în apropierea Colegiului Naţional Ştefan cel Mare (fost Obergymnasium greco-oriental
kezaro-krăiesc, înfiinţat în 1860) şi lângă Hotelul Continental / Arcaşul (construit pe
locul cimitirului bisericii), pe strada Mihai Viteazul, nr. 2. Este înscrisă pe lista
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monumentelor istorice la catcgoria A, cod LMI 2004, SV-I1-A054741.
în anul 1974, în timpul restaurării bisericii, arheologul Adrian Bătrîna, de la
Direcţia Monumentelor Istoricc din Bucurcşti, a practicat două casete, una în pronaos şi
alta în altar. Săpătura arheologică fiind de mică amploare, a ajuns în adâncime până la
decroşul fundaţiei, nefiind observate alte elemente de construcţie. După Adrian Bătrîna,
biserica este mai veche decât construcţia actuală, însă lucrurile vor putea fi lămurite
numai după efectuarea altor săpături arheologice sistematice2.
în junii bisericii se află vechiul cimitir, conservat astăzi pc o mică suprafaţă. Nu
s-au păstrat cruci, care să marcheze mormintele. O mare parte din cimitir a fost distrusă
prin săparea fundaţiilor Hotelului Continental (Arcaşul). în anii din urmă, prin săparea
unor canale pentru diferite conducte, care traversează spaţiul de lângă Biserica Sfântul
Nicolae, au fost răvăşite mai multe morminte medievale . Dintr-un asemenea mormânt a
fost recupcrat un şiling polonez din 1621, emis la Riga dc Sigismunt III Wasa (15871632). Moneda prezintă importanţă documentară şi din punct de vedere economic, fiind
în legătură cu schimburile comercialc4 practicate în acel timp.
în anul 1996, pe latura dc est a Bisericii Sfântul Nicolae, peste drum de aceasta,
au fost efectuate lucrări pentru construcţia unor cămine de apă. Cu această ocazic, a fost
recuperat un bogat material ceramic din secolele XIV şi XV (fig. 9/1; 10), provenit atât
din stratul medieval cât şi din resUirile unei locuinţe din secolul al XV-lea5. între
materialele provenite din locuinţă amintim fragmente de cahle şi diferite vase, unele
smălţuite (fig. 9/2), casa rcspectivă fiind a unui orăşcan bogat6.
în anul 2010, în perioada 8 mai-4 iunie, au fost efectuate investigaţii arheologice
preventive, impuse dc necesitatea de a descărca arheologic traseul conductei colectoare
a oraşului Suceava (lucrări ISPA), finanţate de Primăria Municipiului Suceava.
Săpăturile arheologice au fost practicate la 10 m.de zidul de nord al Bisericii Sfântul
Nicolae, în vechiul cimitir7. în secţiunea săpată (S I, lungime de 50 m, lăţime de 1,60 in)
au fost dezvelite şi cercetate 65 de morminte (copii, adolescenţi, adulţi, bătrâni, femei şi
bărbaţi), creştini, înhumaţi şi reînhumaţi (fig. 7;1 1).
Potrivit situaţiei stratigrafice şi a materialelor arheologice (ceramică, monede),
1Ion Mareş, Biserica Sfântul Nicolae din Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, Succava, 2011.
2 Informaţie amabilă, prof. Adrian Bătrîna.
3 în locul dintre biserică şi Hotelul Continental (Arcaşul) am observat în 1998, şi ulterior, mai
multe morminte distruse prin săparea unor şanţuri. In apropiere de Biserica Sfântul Nicolae, pe
strada Mihai Viteazul, lângă parcul Simion Florea Marian, în urma unor săpături efectuate în
iunie 2009 pentru introducerea reţelei de termoficare, au fost distruse câteva morminte din
secolul al XVII-lea, din vechiul cimitir al Bisericii armeneşti Sfânta Treime (Ion Mareş, The
„Holy trinity” Armenian church. disappearedfrom Suceava, în Suceava, XXXVIII, 2011, p.
67-76).
1 Monica Gogu, Monede medievale descoperite la Suceava, în Simpozion de numismatică,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2005, p. 163-165, nr. 8, fig. 8 (extras).
■Supravegherea arheologică a fost făcută de Ion Mareş şi Florin Hău. Materialele se păstrează
la Muzeul Bucovinei.
6 Ion Mareş, Biserica Sfântul Nicolae din Suceava, date istorice, comunicare la Simpozionul
naţional de artă şi civilizaţie medievală, ediţia a XVI-a, Suceava, 2009.
7 Colectivul dc arheologi a fost alcătuit din Florin Hău, Ion Mareş, Ştefan Dcjan.
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sunt succesiuni de înmormântări pe etape cronologice diferite, din prima jumătate a
secolului al XV-lca (două morminte având monede de la Alexandru cel Bun şi lliaş),
din a doua jumătate a secolului amintit şi din secolele XVI-XVII. în unele morminte au
fost descoperite monede dc argint şi de aramă, un inel de aramă, nasturi globulari de
argint aurit de la veşminte, fragmente de ţesături cu fir dc argint aurit (fig. 8/1,2).
Cercetările arheologice au adus completări importante referitoare la datarea
monumentului. în două morminte au fost descoperiţi groşi de la Alexandru cel Bun
(1400-1432; Vi groş: 1408-1430) şi lliaş (1432-1442, cu întreruperi; groş: 1432-1436),
din alte morminte provin dinari din Ungaria: Matiaş (1458-1490; dinar: 1468-1490),
Wladislaw II (1490-1516; dinar: 1490-1516); din Imperiul Romano-German pentru
Ungaria: Ferdinand I (1526-1564; dinar: 1561; dinar: 1552), Rudolf II (1576-1608;
dinar: 1588; dinar: 1591), Mathias II (1608-1619; dinar: 1610); şilingi din Polonia:
Sigismund III Wasa (1586-1632; şiling: [ 16]23); Polonia ?, şiling ?, secolul X V l\
Monedele arată succesiunea dc înmormântări pc parcursul secolelor XV-XVII,
pe aceeaşi suprafaţă a nccropolei. Cea mai veche monedă este Vi groş din 1408-1430, de
la Alexandru ccl Bun, cimitirul Bisericii Sfântul Nicolae şi primul lăcaş fiind datat acum
cu certitudine, iar cca mai nouă monedă este un şiling din [I6]23, de la Sigismund III
Wasa (1586-1632). într-un mormânt de femeie a fost găsit un inel de aramă şi din altul
provine o amuletă ?, cu inscripţia EL/IAMDULLILLAH (Slava Domnului)9 (fig. 8/3).
La baza nivelului arheologic a fost dezvelită parţial o locuinţă distrusă prin
ardere. Pc chirpiciul şi pe câteva bucăţi dc cărămizi cu urme de mortar, amplasate la
nivelul solului galben (steril arheologic), au fost găsite două morminte in situ.
Descoperirea demonstrează faptul că terenul dc lângă biserică a fost locuit în secolul al
XlV-lea, extinderea cimitirului lacându-se treptat pe fosta zonă unde s-a aflat locuirea.
Pe suprafaţa necropolei medievale, cercetată arheologic, au fost găsite fragmente
ceramice din secolele XIV-XVII. Materialele ceramice (fragmente de vase, cahle)
dovedesc că zona a fost locuită permanent începând cu secolul XIV. Este posibil ca
prima biserică să fi fost din această perioadă de timp, însă cu siguranţă ea exista in
timpul lui Alexandru cel Bun, în primele decenii ale secolului al XV-lea.
La ultima restaurare a bisericii, efectuată între 1974-1980, din motive pe care nu
le cunoaştem, nu au fost întreprinse investigaţii arheologice. Acestea ar fi putut lămuri
pe deplin aspecte legate de arhitectură, datare, morminte etc. Pe latura de sud, la
exteriorul altarului Bisericii Sfântul Nicolae, se observă decroşul unei fundaţii mai
vechi, lipită dc zidul bisericii înnoită de Prăjescu. Fundaţia este de la altarul de formă
poligonală al primei biserici. în anul 1959 au fost întreprinse săpături arheologice cu
ocazia lărgirii străzii Simion Florea Marian şi în grădina Tarnavschi de lângă Biserica
Sfântul Nicolae. La circa 1,50 m adâncime, într-o groapă (în care erau şi fragmente dc
vase şi de plăci ornamentale) şi în umplutura unui cuptor au fost descoperite patru
monede moldoveneşti, cahle întregi şi fragmentare. Complexul arheologic a fost datat în
a doua jum ătate a secolului al XV-lca şi înccputul celui de-al XVI-lea10.
KMonedele au fost determinate de dr. Monica Dcjan de la Muzeul Bucovinei.
'* Descifrarea inscripţiei ne-a fost transmisă de dr. Monica Dejan de Ia Muzeul Bucovinei.
10 Mărioara Nicorcscu, Noi descoperiri de ceramică ornamentală din secolele V-XVJ la
Suceava. în ArhMold, IV, 1966, p. 317 şi urm. Materialele sc păstrează în colecţiile Muzeului
Bucovinei din Succava.
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în prezent, în colecţiile Muzeului Bucovinei se păstrează patru monede
m odoveneşti", cu locul descoperirii menţionat mai sus, emise în timpul domnului
Alexandru cel Bun (1400-1432). Monedele datează locuirea dc lângă Biserica Sfântul
Nicolae \n prima jumătate a secolului al XV-lea.

23. SI, -1,15 m, M23, m. 20, falangă de adult, în taluz; suprapus de M19, fară inventar.
24. SI, C. 11-12, -1,35 m, M24, m. 17-18,40, craniu de adult, oase friabile, distruse
parţial, fară inventar.
25. SI, -1,12/-1,27, M25, m. 19,30, adult, femeie (?), inel de cupru pe falange mâna
stângă, -1,27 m monedă, Ungaria, Ferdinand I (1526-1564), dinar: 1561, K-B).

Descoperiri arheologice
Secţiunea 1 (SI /2010, cu lungimea de 50 de metri şi lăţimea de 1,60 metri), a
fost amplasată la 11 metri de zidul exterior, pc latura de nord a biscricii. Pe traseul
secţiunii au fost descoperite şi cercetate următoarele morminte (fig. 7):
1. SI, C.5, m. 8,60, -0,94 m, M l, adult, întreg, capul la m. 8,60, la m. 7,40 intră în
profil; inventar: o monedă, fragmente ceramice din sec. al XV-lea.
2. SI, C.5, -0,90 m, M2, schelet, adult.
3. SI, C.5. -0,80m, M3R (reînhumat), fară inventar, câteva oase umane.
4. SI, C.5, -0,96 m, M4, schelet dc copil, lipit de M3R, lungimea 80 cm.
5. SI, C.6, -0,70 m, M5R, reînhumat, adult, câteva oase umane.
6. SI, C.6, -0,70 m, M6R, reînhumat, adult, câteva oase umane.
7. SI, C.5-6, -1,20 m, M7, adult suprapus de Ml la 0,98m; oasele
calcinate,
palma pe stern, urme de sicriu de lemn, cuie, patină de oxid dc cupru peoase,
bucăţele de foaie de cupru; inventar: o monedă dc aramă, ruptă, oxidată.
8. SI, C.5-6, -0,98 / -1,10 m, M8R, reînhumat, deranjat dc M7, adult; păstrate bazinul
şi femurul, Iară inventar.
9. SI, C.5-6, -1,30 / -1,35 m, M9, adult, tăiat de la falange, monedă (Ungaria, Mathias
II; dinar. 1610 K-B).

26.
27.
28.
29.
30.
mânacu

SI, C. 16, - 1,00 /-1,12 m, M26, adult, palmele peumeri, monedă, cuie de sicriu.
SI, C. 17, - 1,04 m, M27, reînhumat, craniu.
SI, C. 16, -1,22 m, M28, copil, braţele pe lângă corp,fără
inventar.
SI, C. 16, M29, femur.
SI, C.17, -1,28 m, M30, adult, braţele pe abdomen, suprapus şi deranjat de M26;
monedă, Ungaria, Rudolf II, dinar: 1591 K-B).

31. S I ,-1,25, M31, schelet, monedă de la Alexandru cel Bun; l/2groş.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SI, C.6, M10, adult, fragment de mandibulă, peroneu; fară inventar.
SI, C.6, -1,10 m, M l 1, adult, lungimea 1,55 m, fară inventar.
SI, C.7. -0,91 m, M I2, adult, surprins parţial, în profilul de sud.
SI, C.7, -1,37 m, M13R, adult, reînhumat, fară inventar.
SI, M l4, schelet, adult.
SI, M l5, schelet, adult.
SI, C. 10, -1,05 m, M16R, adult, reînhumat, fară inventar; suprapus peste M.21.
SI, M l7, copil, lungime 60 cm, lăţime 35 cm, întreg, bine păstrat, fară inventar.
SI, C. 10, -1,25 m, M 18, m 15,89, adult, falangă în taluz.
SI, -0,95 m, M l9, m. 20 - 21,75, adult, bine păstrat, fară inventar.
SI, M20, m. 13-14,30, adult, păstrat parţial, oasele distruse parţial, inventar
funerar: nasturi globulari cu patină verde (fig. 8/1,2).
21. SI, M21R, ni. 14,60, adolescent, reînhumat, fară inventar.
22. SI, - l,25m, M22, m. 19,40, adult, falangă, suprapus de M23, fară inventar.

32. M32, schelet, adult.
33. SI, -0,87, M33, schelet, adult, monedă; Ungaria, Wladislaw II, dinar: 1588 K-B şi
monedă, Ungaria, Rudolf II, dinar 1591 K-B.

11 Inedite. Piesele au fost determinate de Monica Dcjan de la Muzeul Bucovinei.
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h

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

SI, M34, schclet, adult.
SI, M35, schelet, adult.
SI, M36, schelet, adult.
SI, C.18, -0,9 Im, m. 27, M37, adult, tăiat dc la bazin în jos.
SI, C .18-19, -0,9 lm, M38, copil, fragmente de craniu şi tibii.
SI, C. 18-19, -0,91 m, M39R, adult reînhumat, amplasat lângă M38.
SI, C .18-19, -1,04 m, M40, adult, alterat, păstrează mandibula, braţul stâng pe
abdomen, dreptul pe lângă corp, aflat sub M38; o monedă (Moldova, lliaş, groş:
1432-1436) în mâna stângă, 4 nasturi oxidaţi, fragment de guler, cuie de sicriu.

41. SI, C.18, -1,00 m, M40R, craniu de adult aşezat pe tibia dreaptă a lui M40,
reînhumat, monedă (Polonia, şiling ?).

42. SI, C. 18, -1,00 m, m. 26,5, M 41, adult, tăiat de la bazin în jos de către M 41R.
43. SI, C. 18, - 1,00 m, m. 25, M 4IR, craniu de adult, reînhumat, îl taie pe M41 de la
bazin în jos.
44. SI, -0,90 m, m. 28, M42R, craniu fragment, femur, reînhumat.
45. SI, C.20, -0,60 m, M43, m. 30,60, copil, păstrat rău, craniu, oase dc la picioare.
46. SI, C.20, -0,80 m, M44, m. 30,10 - 31,40 (craniul), adult, păstrat bine.
47. SI, C.21-22, - 0,86 m, M45, m. 31,60 - 33,20 (craniul), adult (45-50 de ani),
fragmente de textile arheologice de la o tunică, nasturi globulari.

£

48.
49.
50.
51.

SI, C.21-22, -0,86 m, M45R, reînhumat, aflat lângă piciorul drept al lui M45.
SI, C.20, -0,74 m, M46R, m. 34,70, două cranii de adulţi, reînhumatc.
SI, C.24-25, -0,93 m, m. 36, M47, adult, conservat bine.
SI, C.25-26, -l,05m , M48, adult, lipsă mâna stângă, tăiat dc M49 aflat pe acclaşi
nivel.
52. SI, C.26-27, -1,05 m, M49, adult, monedă (Ungaria, Rudolf II, dinar: 1591 K-B),
fragment de nasture globular.

53. SI, C.26, -1,05 m, M50, adult, surprins parţial, craniul şi o parte din coloană merge
în profd.
54. SI, C.20, -0,90 m, M51, adult, schelet păstrat bine, îngropat peste M52 (îl taie).
55. SI, C.20, -0,92 m, M52, suprapus de M51, adult, oasele piciorului drept (tibie,
fibulă, femur).
56. SI, C. 19-20, -0,78 m, M53, adult, schelet păstrat bine, amplasat lângă M52.
57. SI, C. 19-20, m. 33,20, -1,10 m, M54, adult, schelet întreg, suprapus de M52.
58. SI, C.21-22, -0,93 m, M55, adult.
59. SI, C.24, -1,00 m, M56, copil (până în 15 ani), fragmente de textile arheologice,
nasturi globulari.

60. R. SI, C.24, -0,85 m, M56R, oase amestecate, reînhumat,
(Ungaria, Ferdinand I, dinar: 1552 K-B).
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SI, C.21-22, -0,93 m, M57, adult, oasele picioarelor, amplasat lângă M55.
SI, C.24-25, -0,96 m, m. 40,8 - 41,10, M58 adult, schelet păstrat bine.
SI, C.27, -1,48 m, M59, adult, craniul lipsă.
SI, C.25-26, -1,12 m, M60 adult, surprins parţial, oasele de la picioare, restul în
profil.
65. SI, C.24, -1,14 m, m. 40, M61, adult, scheletul tăiat pe jumătate de M56, care îl
suprapune.
Descoperiri întâmplătoare
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61.
62.
63.
64.

2 . Monedă de la Alexandru cel Bun, descoperită în 1959, pe strada Simion
Florea Marian (Parc), în umplutura cuptorului 2. Moldova, Alexandru cel
Bun, gros, A.E., f.a., 20 mm, 1,480 gr., Muzeul Bucovinei.

SI, monedă, Matia Corvin (1458-1490), dinar K-?, perforată; passim.

3. Monedă de la Alexandru cel Bun, descoperită în 1959, pe strada Simion
Florea Marian (Parc), în umplutura cuptorului 2. Moldova, Alexandru ccl
Bun, gros, perforat, 1,515 gr., 22 mm, Muzeul Bucovinei, inv. 72-5.
SI, C. 5-6, monedă, Polonia, Sigismund, şiling: 16[23], perforat; passim.

*

Patru monede moldoveneşti au fost găsite în 1959, cu ocazia săpăturilor
arheologice efectuate la capătul dinspre Biserica Sfântul Nicolae a străzii Simion Florea
Marian (numit de către arheologi sectond Parc) şi în grădina Tarnavschi, de lângă
lacaşul amintit. Monedele au fost găsite la circa 1,50 m adâncime, într-o groapă (în care
erau şi fragmente dc vase şi de plăci ornamentale) şi în umplutura unui cuptor \
1. Monedă de la Alexandru cel Bun, descoperită în 1959, în groapa 1, la circa
1,50 m adâncime, în timpul lărgirii străzii Simon Florea Marian, în grădina
Tarnavschi, în apropierea Bisericii Sfântul Nicolae. Moldova, Alexandru cel
Bun, gros, 13x11 mm, 415 gr. perforat, Muzeul Bucovinei, inv. 1139.

12

w.
Mărioara Nicorescu, Noi descoperiri de ceramică ornamentală din secolele V-XVI la
Suceava, în ArhMold, IV, 1966, p. 317 şi urm. Materialele se păstrează în colecţiile Muzeului
Bucovinei din Suceava.
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4. Monedă dc la Alexandru cel Bun, descoperită în 1959, pe Strada Simion
Florea Marian (Parc), în umplutura cuptorului 2. Moldova, Alexandru cel
Bun, gros, perforat, 0,757 gr., 12 mm, Muzeul Bucovinei, inv. 1139.

Pe baza informaţiilor furnizate dc investigaţiile arheologice din 2010 dc la
Biserica Sfântul Nicolae, istoria oraşului Suceava se completează, atât în ccea ce
priveşte datarea unui vechi cimitir şi a unui important edificiu de cult din timpul lui
Alexandru cel Bun, cât şi atestarea locuirii din secolul al XlV-lea, din zona lăcaşului
amintit.
Continuarea cercetărilor arheologice la acest important monument istoric se
impune ca fiind necesară pentru clarificarea unor necunoscute, cum ar fi: planimetria
primului edificiu de cult, datarea exactă a acestuia, inventarul arheologic din morminte.
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Fig. 1. A. Harta cadastrală din 1856 a oraşului Suceava,
B. Biserica Sfântul Nicolae.
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Fig. 2. Pisania Bisericii Sfântul Nicolac, 1611.
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Fig. 3. Planul Bisericii Sfântul Nicolae din Suceava (după arh. G. Balş).

Fig. 4. Biserica Sfântul Nicolae, relcveu faţada dc est (după arh. A. Corvătescu, arh. N.
Diaconu, arh. M. Grigoriu; Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, fond Direcţia
Monumente Istorice, 1972-1974, dosar 8694, releveu şi proiect arh. N. Diaconu).
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1.

2.

Fig. 5. Biserica Sfântul Nicolae, rcleveu faţada de vest (după arh. A. Corvătescu, arh. N.
Diaconu, arh. M. Grigoriu; Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, fond Direcţia
Monumente Istorice, 1972-1974, dosar 8694, rcleveu şi proiect arh. N. Diaconu).
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Fig. 6 . 1. Biserica Sfântul Nicolae : rcleveu faţada de sud (după arh. R.
Bordenache, arh. E. Chefneux, arh. N. Diaconu. Arhiva Institutului Naţional al
Patrimoniului, fond Direcţia Monumente Istorice, 1972-1974, dosar 8694,
rcleveu şi proiect arh. N. Diaconu). 2. Planul Bisericii Sfântul Nicolae (Arhiva
Institutului Naţional al Patrimoniului, fond Direcţia Monumente Istorice, 19721974, dosar 8694, releveu şi proiect arh. N. Diaconu).
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*

2.

3.

Fig. 8 . 1. Nasture din argint aurit descoperit întâmplător în 1959 la Biserica Sfântul
Nicolae (Muzeul Bucovinei, inv. E/l 355; probabil din inventarul unui mormânt). 2.
Nasturi din argint aurit descoperiţi în 2010 într-un mormânt de la Biserica Sfântul
Nicolae. 3. Fragment de amuletă cu inscripţie arabă, descoperit într-un mormânt de la
Biserica Sfântul Nicolae.
Fig. 7. Planul săpăturilor arheologice de la Biserica Sfântul Nicolae (2010).
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Fig. 9. 1. Fragmente ceramice din secolul al XlV-lea descoperite într-o locuinţă
din apropierea Bisericii Sfântul Nicolae. 2. Fragmente de cahlc din secolele XVXVI descoperite în 1959, în apropierea Bisericii Sfântul Nicolae.
106

Fig. 10. Fragmente ceramice
ccramicc din secolul al XV-lca dcscopcritc
descoperite într-o locuinţă
amplasată aproape de Biserica Sfântul Nicolae.
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O PIATRĂ DE M O R M Â N T DE LA B ISER IC A D IS P Ă R U T Ă
DE LA N E M IR C E N I (SA T U L C U M P Ă R Ă T U R A , C O M U N A B O SA N C I,
J U D E Ţ U L SU C E A V A ), A F L A T Ă LA M U Z E U L B U C O V IN E I
Ion M A R E Ş

Rezumat: Fostul sat, ruinele bisericii şi ale curţii boiereşti ale familiei Şeptilici
sc află în locul Nemirceni, punctul Silişte, la circa 11 km sud de oraşul Succava, în
localitatea Cumpărătura, comuna Bosanci. în urma unor lucrări mecanice de nivelare a
terenului au fost dislocate câteva pietre de mormânt amplasate pe locul ruinelor bisericii
familiei Şeptelici. în 1985, o piatră tombală a fost adusă la Muzeul de Istorie din
Suceava. Piatra are dimensiunile de 53 cm lungime, 26 x 22,5 cm lăţime, 19 cm
înălţime şi următorul text: „Această piatră de veci a Jăcut pan Ilie Şiaptelici fetii mele
Alexandra veşnica pomenire; anul 6135 (1626), o<cîombrie> 28".
Cuvinte cheie: Nemirceni, biserică, piatră de mormânt.
Abstract: The former village, the ruins o f the church and the boyars court o f the
Şeptilici familiy are placed at Nemirceni, Silişte point, at almost 11 km South o f
Suceava, in Cumpărătura - Bosanci. As a result o f some mcchanical leveling works
were dislocated a couple o f tomb stones set on the place o f the ruins o f Şeptilici
family’s church. In 1985, a tomb stone (53 cm long, 26 x 22,5 cm wide, 19 cm high)
was brought to the History Museum o f Suceava.
Key words: Nemirceni, church, tomb stone.
Satul, biserica şi curtea familiei Şeptilici de la Nemirceni' se află la circa 11 km
la sud de oraşul Suceava, în satul Cumpărătura, aparţinând de comuna Bosanci, la circa
1,5 km est dc DN2 (E85), pe partea dreaptă a iazului cu acelaşi nume (Harta 1).
în anul 1985 au fost efectuate lucrări mecanice de nivelare a movilei carc
adăpostea ruinele unei biserici vechi2. Săpătura a ajuns până la nivelul pietrelor
funerare, dislocându-le. Din motive creştine, cel care a manevrat buldozerul nu a vrut să
continue luend, oprindu-se. La faţa locului au fost chemaţi arheologi de la Muzeul din
Succava, care au oprit orice fel de lucrări neautorizate. Cercetarea Ia suprafaţă a locului
Apare în documente cu denumirile: Nintircenii, Nemericenii, Nemericzeni, Nemericzeny,
Nemernicenii, Chimircenii, Ratoşul de la Nimerceni (Tezaurul toponimic al României.
Moldova, volumul I, Repertoriul istoric al unităţilor adminstrativ-teritoriale 1772-1988.
Partea !, A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii), A-O (coord. Dragoş Munteanu), Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1991, p. 771, 777; Rudolf Gassauer, Contribuţii la istoria
Sucevei şi a împrejurimei, în Anuarul Liceului ort. or. „Ştefan cel Mare" in Suceava 1925/26,
Suceava, 1927, p. 20.
2 Sătenii ştiau că în acel loc se află ruinele unei vechi biserici, pentru carc exista şi o legendă
referitoare la condiţiile dispariţiei lăcaşului de cult ortodox (informaţii culese la faţa locului de
subsemnatul, în 1985).
109
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Fig. 11. Morminte din sec. XV- XVI, în vechiul cimitir al Bisericii Sfântul Nicolae.
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a dus Ia idcntificarca ruinelor bisericii şi a zonei în care erau amplasate curtea
boierească şi satul dispăait Nemirceni3. Aici a existat un sat şi o biserică datând din
primul dcceniu al secolului al XV-lca, ele fiinţând până în secolul al XVIII-lea, când au
dispărut în urma unei situaţii neclare4. în secolul al XVl-lea, satul şi curţile boiereşti ale
hatmanului Şeptilici erau zălogite vornicului Icremia Movilă5, viitorul domn al
Moldovei. Prima menţiune a satului Nemirceni este din 17 august 1586, când unul
dintre martorii într-o pricină de judecată era „pan Evloghic din Nemirceni”, proprietar al
unei părţi din sat6. Ulterior, la 28 ianuarie 1609, „Toader, fiul Agathonei, fratele Iui
Evloghic din Nemirceni de pre Şomuz, din ţinutul Sucevei” vinde o optime de sat „a
patra parte din giumătate” fratelui său Vasile Şeptilici7 „şi giupânesei sale Tofana şi
ficiorilor săi”8, apoi Dumitraşcu fiul lui Evloghic vinde, la 2 octombrie 1625, „ace a tria
partea din hăleşteul” aflat „pri Şimuz, pe lângă vatra salului Nemcmicenii dc cătră
apus”9. în 1728, Ilie Şeptilici 10 vinde comisului Ncgoiţă Ciudin Jum ătate dc sat
Nimerceni ... la Şomuzul Mic, cu hcleşteu în Şomuz, cu loc de prisacă ... cu sălişte şi
cu pădure”, iar alt sfert este vândut mitropolitului Antonie". Este posibil ca la această
dată satul să nu mai existe, fiind o selişte, familia Şeptilici părăsind locul unde îşi avea

Florin Hău, Ion Mareş, Cumpărătura, com. Bosanci, jud. Suceava, satul medieval Nemirceni,
în Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, Institutul de Memorie
Culturală, Bucureşti, 2002, p. 115-118.
4 Legenda locului consemnează că dispariţia satului a fost cauzată de o întâmplare nefericită, în
apele îngheţate ale iazului Nemirceni înecându-sc săniile unor nuntaşi din Bosanci, carc au
încercat să treacă apa pc gheaţa carc s-a rupt (Brânduş Tache, Taina norocului şi calea spre
fericire. Povestea satului Nemerniceni, Cernăuţi, 1889).
5 Nicolae Stoiccscu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor din Moldova,
Bucureşti, 1974, p. 603.
6 Suceava, file de Istorie. Documente privitoare la istoria oraşului. 1388-1918, volumul I, Ediţie
dc documente întocmită de: Vasile Gh. Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu, Gavril
Irimescu, Bucureşti, 1989, doc. 79, p. 75 (în continuare: Suceava, file de Istorie. Documente).
I „era fiul lui Şeptilici, căsătorit cu Teofana, fiica lui Ion Solomon mare vistiernic şi strănepoata
Iui Luca Arbore portar. Fără titlu 1609 ianuarie 28; fost urednic de Suceava 1610 iulie 10; fără
titlu 1615 iulie 28; fost mare vătaf 1617 ianuarie 16; hatman <1620> mai 5-1620 decembrie,
împreună cu Goia postelnic l-a ucis pc Gaspar Graţiani, carc se retrăgea spre Polonia (1620);
la rândul său, a fost ucis dc Alexandru lliaş, carc i-a aruncat trupul în ieşitoare. A avut un
frate, Dumitru marc vătaf. Copii: Ionaşco, Vasile, Lupu, Gheorghe, Grozava, Dăguţa şi Ilie,
singurul carc a ajuns marc dregător; Gheorghe a fost pârcălab dc Hotin la 1671” (Stoiccscu,
Nicolae, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII), p.
446-447) (în continuare prescurtăm: N. Stoiccscu, Dicţionar a! marilor dregători).
s Suceava, file de istorie. Documente, doc. 92, p. 230.
9 Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. II, Cernăuţi, 1934, doc. 34, p. 255-256.
10 Era „Fiul lui Vasile Şeptilici hatman, căsătorit cu Elena, fiica lui Enache Barbălată negustorul
din Iaşi şi cu Ana, fiica lui Pătraşco Boul mare spătar; cumnat cu Nicolae Mogâldca mare
paharnic şi rudă cu Gheorghe Ştefan, care l-a făcut marc dregător. Copii: Costi, Ştefan, Maria
căsătorită cu Toderaşco Prăjescu marc clucer, Safta căsătorită cu lani jitnicerul, Dumitraşco şi
Gligoraşco mare pitar (Nicolae Stoiccscu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII), p. 447).
II Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. IV, 1720-1745, Cernăuţi, 1938, doc. 56, p. 82.
3
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curtea şi biserica cu necropola familiei. într-un document din 24 deccmbrie 1730 este
menţionată „biserica de piatră şi cu temelie şi pivniţă de piatră" de la Nemirceni, pe
carc mitropolitul Gheorghie o cumpărase de la urmaşii boierului Ilie Şeptilici şi o
dăruise Mitropoliei din Suceava12. La 1771, în documente apare Siliştea Nimirceni, ceea
cc înseamnă că satul nu mai era, apoi este menţionat ca trup de moşie în Bucovina tăiat
in două dc graniţa austriacă, post de graniţă austriac şi post de graniţă în Moldova1'.
Moşia a rămas după 1730 în proprietatea Mitropoliei Moldovei, până după ocuparea
Bucovinei dc către austrieci14. La 1909, este menţionat: Nemericeni, punct vamal,
pendinte de comuna rurală Bosancea, districtul Suceava. Are 3 case şi II locuitori
Cea mai veche atestarea bisericii este din 30 aprilie 1604, când, printre martorii la o
hotarnică, sc numără şi „popa Ilie de la Nemerniceni” 16.
între anii 2001-2004, au fost investigate arheologic ruinele bisericii dc la
Nemirceni, monument dc plan triconc simplu, similar cu bisericile de la Humor şi
Moldoviţa Veche. Biserica dc la Nemirceni avea absida altarului şi cele două laterale
semicirculare la interior şi poligonale la exterior' (fig. 1), reprezentând, în cadrul
monumentelor dc arhitectură eclesiastică de piatră din Moldova, un monument aparte,
prin configuraţia planimetrică originală. în absida altarului au fost descoperite soclul de
piatră al Sfintei Mese şi pietrele dc la baza iconostasului. în naos au fost ccrcetatc nouă
morminte datând din prima etapă de funcţionare a bisericiils. La naos a fost adăugat, în a
doua etapă de construcţie, un pronaos, carc datează din a doua jum ătate a secolului al
XVl-lea. Fundaţia pronaosului era retrasă cu 0,50 metri faţă de direcţia zidurilor
bisericii din primul deceniu al secolului al XV-lea. în pronaos au fost cercctate, pc
latura de sud-vest, opt morminte, dintre care trei erau în cripte boltite de piatră (fig. I).
Din morminte provine o salbă de solzi din argint aurit, zece aplice, două monede, cuie
dc sicriu şi fragmente de ţesături cu fir metalic'1'. în pronaos a fost descoperită piatra de
mormânt a lui „dvornic Ilie Şeptilici”20, mare vornic al Ţării dc Sus, mort în 1662 sau
Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a Catedralei mitropolitane
din laşi. Bucureşti, 1888, doc. XIV („1730. Dăruiri făcute Mitropoliei de către Gheorghie
Mitropolitul Moldovei"), p. 12.
13 Tezaurul toponimic al României. Moldova, volumul I, Repertoriul istoric al unităţilor
administrativ-teritoriale 1772-1988, p. 777.
14 Ion Mareş, Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) din Suceava - prima catedrală mitropolitană
a Moldovei, Editura Universităţii Suceava, Râmnicu-Vâlcea, 2009, p. 89-90.
' 5 Emilian Grigorovitza, Dicţionarul geografic a! Bucovinei, Bucureşti, 1908.
16 DIR, XVII. A. Moldova, voi. I, doc. 205, p. 143.
17 Florin Hău. Ion Mareş, Cumpărătura, com. Bosanci, jud. Suceava, satul medieval Nemirceni,
în Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2001. Institutul dc Memorie
Culturală, Bucureşti, 2002, p. 116.
15 Florin Hău, Ştefan Dcjan, Cumpărătura, com. Bosanci. jud. Suceava. Biserica satului
dispărut Nemirceni, în Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2005,
Institutul dc Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, p. 146.
19 Piesele se păstrează în colecţiile Muzeului Bucovinei din Suceava.
După cum am descifrat de pe piatra dc mormânt, după fotografia publicată de Florin Hău, Ion
Mareş, Cumpărătura, com. Bosanci, jud. Suceava, satul medieval Nemirceni, în Cronica
Cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, Institutul dc Memorie Culturală,
Bucureşti, 2002, planşa III. p. 116.
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16632'. Din necropola bisericii au fost investigate mai multe morminte, care nu au fost
publicate. De asemenea, arheologii carc au săpat la Nemirceni au localizat în teren
pivniţa de piatră a bisericii şi ruinele curţilor boiereşti ale familiei Şeptilici22.
Pe terenul unde se află fundaţiile Bisericii din Nemirceni au rămas neprotcjatc
împotriva intemperiilor patru pietre dc mormânt, nedescifrate, alta (inedită), de copil,
fiind adusă în 1985 la Muzeul din Suceava. Piatra tombală, aşezată dc Ilie Şcptclici pe
mormântul fiicei sale Alexandra, arc dimensiunile: 53 cm lungime, 26x22,5 cm lăţime,
19 cm înălţime. După mărime, piatra a acoperit mormântul unui copil de câţiva ani.
Redăm traducerea textului pietrei tombale (fig. 2):
,Această piatră de veci a Jăcut pan Ilie Şiaptelici fetii mele Alezandra veşnica
pomenire; anul 6135 (1626), o<ctombrie> 28".
Celelalte pietre tombale, carc se află printre ruinele bisericii de la Nemirceni,
urmează a fi descifrate şi publicate.

Nem irceni
planul cercetărilor (cam pania 2001)

Harta 1. Plans des Bukowiner Districts in 72 Sections welche in denen Jahren 1773,
1774 und 1775 von einem Departement des Kays: Koniglicher General Staabs
geometrisch aufgenommen worden Planul Districtului Bucovina în 72 secţiuni, întocmit
după ridicări geometrice în anii 1773, 1774, 1775 de Departamentul Cezaro-Crăiesc al
Statului Major General (editori Ioan Iosep, Constantin-Emil Ursu, Simona Palagheanu),
Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2011, coala 59. Cu roşu este marcat de noi locul
unde s-au aflat satul, curtea şi biserica de la Nemirceni.
■' Nicolac Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec.
XIV-XVII), p. 447.
22 Informaţie, prof. Florin Hău de la Muzeul Bucovinci.
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Fig. 1. Planul Bisericii de la Nemirceni, satul Cumpărătura, judeţul Suceava
(după prof. Florin Hău).
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O „R A D IO G R A F IE ” C A R T O G R A F IC Ă A PEISAJULUI
B U C O V IN E I DE LA ÎN C E P U T U L EPO C II M O D E R N E (1778)
- Partea a IlI-a Ioan IOSEP

Rezumat: Prima parte a studiului, dedicat unei vechi şi valoroase hărţi austriece
a Bucovinei, intitulată Plans des Bu/cowiner Districts bestehend în 72 Sections welche in
denen Jahren 1773, 774 und 775 (...) şi cuprinzând informaţii generale; descrierea
hărţii; anul realizării hărţii; întinderea teritoriului cartografiat; baza matematică a
hărţii; bibliografia preliminară , a fost publicată în nr. XVII/2008 al revistei Analele
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Secţiunea Geografie, iar partea a doua, în care
am analizat stadiul cunoaşterii şi valorificării hărţii - în nr. XIX/2010, (fasc. 2) al
aceleiaşi reviste. în acest număr publicăm partea a treia, în care analizăm: elementele dc
conţinut ale hărţii, importanţa ei, concluziile şi bibliografia generală.
Cuvinte cheie: hartă austriacă, Bucovina.
Abstract: The first part o f the work (containing: some general information and
the description o f the Austrian map entitled „ The Plan o f Bucovina District in 72
Sections drawn up in 1773, 774 and 775 (...) after geometricul survey"\ the year when
the map was made; the area o f the mapped tcrritory; the mathematical basis o f the map;
preliminary bibliography) was published in no. XVII/2008 o f the Annals o f the
“Stephcn the Great” University o f Suceava, Gcography Section, and the second part,
containing the stage o f knowlcdge and use o f the map, was published in no. XIX/2010,
(fasc. 2) o f the same joumal. In this number we publish the third part o f our study,
which includes elements o f contents and importance o f the map, conclusions and
general bibliography.
Key words: austrian map, Bucovina.
ELEMENTELE DE CONŢINUT ALE PLANULUI DISTRICTULUI BUCOVINA‘
Dacă cineva şi-ar propune să-şi facă o idee cu privire la conţinutul hărţii doar
prin consultarea legendei, care este foarte sumară (Lundstrussen - drumuri de interes
naţional, districtuale; Ordinuire Fuhrwege - drumuri comune, obişnuite, neamenajate,
dc care şi căruţe; Fussteig - drumuri de picior, cărări, poteci; Commissions Grăntz
Adlers - vulturii Comisiei de graniţă, borne de graniţă; Grăntzen - graniţele Bucovinei
cu Galiţia, Ungaria, Transilvania şi Moldova; partea I, fig.l), ar putea ajunge la
concluzia - eronată - că harta ar fi extrem de simplă sub acest aspect.
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* în scop demonstrativ, pentru această problemă recomandăm să se urmărească fig. 3 din prima
parte a studiului nostru.
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în realitate, dincolo dc zgârcenia legendei (în consonanţă cu obiectivul principal
al ridicării, cel strategic-militar), conţinutul este foarte bogat şi redat cu multe detalii,
încât sc poate spune, pe bună dreptate, că Planul Districtului Bucovina în 72 de secţiuni
este o „radiografie” foarte realistă a peisajului de acum două - două secole şi jumătate.
Pe de altă parte, nu este mai puţin adevărat că lipsa explicaţiilor, la legendă,
privitoare la cele mai multe dintre semnele convenţionale specialc cu care s-au
reprezentat celelalte elemente geografice (cu excepţia căilor de comunicaţie şi a
graniţelor) îngreunează descifrarea conţinutului, obligându -1 pe cititor să apeleze la
logică, imaginaţie şi deducţii rezonabile.
Reprezentarea reliefului. Deoarece, pe de o parte, scopul lucrărilor de
cartografiere era, aşa cum se indică prin titlu, obţinerea unei reprezentări plane,
bidimensionale, iar pe de altă parte, pentru că în secolul al XVIII-lea problema
determinării şi redării cartografice a celei de a treia dimensiuni a reliefului, altitudinea,
nu era încă pe deplin rezolvată, Planul Districtului Bucovina nu o reprezintă nici el. în
schimb, se redau, prin metode şi procedee adecvate, foarte sugestive, alte caracteristici
morfometrice şi morfografice: înclinarea, fragmentarea, energia, orientarea,
dimensiunile planimetrice.
Folosirea metodei haşurilor de diferite lungimi şi grosimi, unidirecţionate sau
intersectate (cu atât mai dese cu cât panta c mai marc), dar neproporţionate matematic
(procedeul avea să fie pus la punct dc Lehman, în 1799, şi extins odată cu realizarea
primelor hărţi topografice), a metodei umbririi (în lumină verticală) şi a metodei laviului
(a spălării) induc un remarcabil efect de plasticitate, carc suplineşte în bună măsură lipsa
comensurabilităţii altimetrice.
Ca urmare, aspectul reliefului, aşa cum se „citeşte” de pe hartă, este foarte
apropiat de realitate, fiind bine evidenţiate, prin contrast, atât formele cu dcclivitate
mare - chei, defilee, abrupturi stâncoase, cucste, frunţi de terase, versanţi (haşuri dese,
tonuri închise), cât şi formele slab înclinate - depresiunile, văile (şesurile - acoperite cu
puncte, podurile teraselor), platourile şi culmile largi, interfluviale, deluroase şi montane
(care rămân albe).
Foarte amănunţit este redat relieful fluviatil, putându-se identifica meandre şi
cursuri părăsite, belciuge (forme de autocaptare), ostroave, popine, renii, abrupturi de
maluri etc.
De observat că numele formelor de relief pozitive înscrise pe planul austriac sunt
construite pc baza termenului generic Berg, care, în limba germană, are înţeles semantic
dublu: şi de deal, şi de munte. Prin urmare, traducerea în limba română trebuie făcută în
acord cu localizarea concretă a formei de relief respective, într-o unitate montană sau,
dimpotrivă, într-o unitate deluroasă.
Există, totuşi, şi o situaţie specială: pentru unele forme de relief nu prea înalte de
Ia munte, planul nu foloseşte numele toponimic german Berg, ci pe cel de deal, preluat
de la populaţia locală (fără să-l traducă), dând credit, după cum se vede, normelor de
toponimizare specifică acesteia.
Folosind Planul Districtului Bucovina în 72 de secţiuni, V. Băican (1996, p. 26
şi 32) înregistrează în toată zona dc la vest de Şiret 366 de toponime formate pe suportul
apelativelor munte, muncel, obcină, vârf, piatră, măgură şi deal (ultimul, cu 78 de
cazuri). Fără îndoială, inventarul trebuie considerat corect. Singura noastră rezervă se
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referă la termenul general „ oronime”, folosit dc autor, în timp ce noi preferăm să le
numim pe toate „geomorfonime”. Argumentul ni se pare indiscutabil: dacă primul,
conform înţelesului etimologic (oros - munte) acoperă exclusiv numele de munţi
propriu-zişi (ca forme dc relief pozitive, mai mult sau mai puţin înalte), al doilea
(traductibil ca „nume de forme dc relief terestre”) poate fi extins fară nici o restricţie
etimologică la orice formă de relief, atât pozitivă, cât şi negativă, dintr-o unitate
montană, dc deal, de podiş, dc câmpie sau de luncă, deci indiferent de natura şi de
localizarea lor geografică.
Hidrografia. Cu aceeaşi precizie şi amănunţime se redau şi componentele
hidrografice, evidenţiate foarte bine prin culoarea albastru deschis, iar pentru 333 dc
elemente sc dau şi denumirile lor (V. Băican, 1996, p. 39).
Apele curgătoarc, înccpând cu cele mai mici, sunt desenate diferenţiat, prin linii
mai subţiri sau mai groase, în funcţie de mărimea (lăţimea şi, implicit, debitul) lor. Cele
mai mari (Prutul, Şiretul, Nistrul, Succava, Moldova, Bistriţa ş.a.) sunt reprezentate mai
mult sau mai puţin la scară, prin două linii distanţate, conform lăţimii reale, cu toate
meandrele, braţele de despletire, zonele cu exces de umiditate şi zonele inundabile din
luncile lor, oferind oportunitatea şi suportul unor studii de detaliu cu privire la dinamica
albiilor minore şi majore din secolul al XVIII-lea încoace. La râurile mari, prin săgeţi,
se indică şi sensul dc curgere, deoarece, la analiza unei foi oarecare, cineva care nu
cunoaşte zona ar întâmpina dificultăţi în a -1 deduce.
Sunt reprezentate, de asemenea, lacurilc (145 la număr, inclusiv în zonele
adiacente Bucovinei), toate având, practic, origine antropică (iazuri, heleşteie). Dincolo
dc media de I iaz la 2,2 aşezări (V. Băican, 1996, p. 23 şi 45), ele au, în realitate, o
repartiţie teritorială foarte inegală, fiind mai dense în zona de podiş (în bazinele
Şomuzurilor, de exemplu) şi foarte rare la munte (iazuri mănăstireşti).
Pc alocuri, sunt notate şi câteva izvoare sărate (slatine).
Vegetaţia. Planul Districtului Bucovina înregistrează atât vegetaţia zonală forestieră, cât şi unele formaţiuni intrazonale (pădurile de luncă, asociaţiile ierboase de
luncă, de mlaştină şi dc baltă). Pădurile sunt redate prin simboluri stilizate reprezentând
arbori (grupuri de 2 - 4 linii scurte, groase, poziţionate vertical, dc culoare maro închis,
alternând cu punctc ce par a sugera etajul arbustiv şi arborescent tânăr), pe un fond de
culoare verde-slab. Acolo unde aceste semne convenţionale se asociază cu haşuri dese,
spccificc pantelor mari (şi astfel de situaţii sunt foarte frecvente în zona montană),
lizibilitatea sc deteriorează.
Urmărind mai ales simbolurile (mult mai uşor de descifrat decât culoarca, cel
puţin pe unele secţiuni, unde colorarea iniţială a fost poate mai slabă sau trecerea
timpului şi-a spus cuvântul), se pot reconstitui cu destulă uşurinţă arealele pădurilor de
acum două secole. Din accst punct dc vedere, harta este imaginea de final a unei lungi
perioade dc folosire tradiţională a pădurii şi, în acelaşi timp, un reper carc marchează
trecerea la exploatarea modem-industrială, sălbatică, a resurselor forestiere din
Bucovina, în ciuda introducerii, în 1786, a reglementărilor legislative în domeniu
(„Orăndueala de pădure ”, a doua ca vechime din ţara noastră, după cea din
Transilvania).
Sub acest aspect, Planul Districtului Bucovina nu face decât să confirme situaţia
înfăţişată pc Harta generală a Bucovinei, realizată de Mieg doar cu patru ani mai
înainte (1774), doar că, datorită oportunităţilor oferite de scara Iui mult mai mare,
117

Ioan IOSEP

reprezentarea vegetaţiei este considerabil mai detaliată şi mai precisă (D. Werenka,
1895; I. Ioscp, Maria Lucaci, 1983).
In mod firesc, foarte bine împădurită este cca mai mare parte a zonei montane,
dar şi unele subunităţi dc podiş mai fragmentate (ca de cx. Masivul Dragomimci sau
Podişul Fălticenilor, unde V. Băican (1996) a stabilit prin planimctrare că indiccle de
împădurire era de cca. 40%, dc aproape 3 ori mai mare dccât în prezent). Pentru 8 areale
forestiere se dau şi numele lor (V. Băican, 1996, p. 52), hileonimele respective având la
bază apelativele româneşti vechi „pădure” (redat în traducere prin „Wald”) şi „codru”.
în schimb, datorită vechimii şi densităţilor mari ale elementului uman şi
activităţilor economice specifice, depresiunile şi văile principale montane erau dc mult
timp defrişate. Foarte sugestivă este o descriere a Bucovinei din 1775-1776 (dcci,
practic, sincronă cu harta pc care o analizăm), în care, după ce se spune că pc munţi se
găsesc ,„păduri nenumărate şi codrii nepătrunşi”, sc adaugă: „ culmile cele mai înalte
sunt în majoritate goale şi acoperite cu cele mai frumoase păşuni, aşa cum se văd şi la
poale, pe locurile unde prin munca locuitorilor s-a defrişat pădurea. Frumoasele şi
largile văi ale Dornei, Moldovei şi Moldoviţei sunt pline de locuitori" (J. Polek,
„Topographische Beschreibung der Bukowina von Major Fr. von M ieg ”, în „Jahrbuch
des Bukowiner Landes-Museums”, Funfter Jahrgang, Czernowitz, 1897, p. 13-14).
Nici în zonele de podiş mai joase nu lipsesc sectoarc slab sau deloc împădurite,
ca dc exemplu culoarele marilor râuri, lărgite mult după ieşirea din munţi, sau
depresiunile (Rădăuţi, Baia, Liteni). în cc o priveşte pc accasta din urmă, absenţa
pădurilor, încă din vechime, poate fi un argument în favoarea caracterului său
silvostepic primar, evocat de unii geografi, şi nu neapărat şi exclusiv o consecinţă a
intervenţiilor antropice dc defrişare.
Alături de documente, Planul Districtului Bucovina atestă şi el (prin culoarea
verde, dar fără simboluri specifice, ca în cazul pădurilor) prezenţa arealelor
neîmpădurite, ocupatc dc pajişti naturale alpine şi subalpine (Giumalău, Rarău, Lucina)
sau de pajişti de origine secundară, rezultate prin defrişări. Acestea din urmă sunt
evidente atât la limita inferioară a zonei forestiere (pc terasele fluviale şi în partea
inferioară a versanţilor, unde pădurile au trebuit să facă loc aşezărilor, drumurilor,
terenurilor arabile, păşunilor şi făneţelor, sau să asigure material lemnos pentru foc,
construcţii şi utilizări meşteşugăreşti), cât şi în interiorul pădurii, prin poienire (în
scopuri pastorale, dar şi pentru întemeierea unor mici aşezări permanente sau forme
temporare de locuire şi activitate economică, de tipul stânelor, odăilor, sălaşelor), sau
chiar la limita ci superioară (în scopuri exclusiv pastorale, pentru văratul animalelor).
Poienile sunt foarte numeroase. Cele mai mari au şi nume, fie sub formă de
toponime pscudoslave (toponime create de autohtonii români, prin împrumutarea
apelativului poiana de la slavii cu care au convieţuit la un moment dat şi, deci,
cunoscându-i înţelesul), fie sub forma toponimelor construite direct pe suportul unor
apelative româneşti: arşiţa, runc, tăietura, lucina, preluca, pleş ş.a.
Aşezările omeneşti. Planul Districtului Bucovina în 72 de secţiuni redă întreaga
reţea dc aşezări din această provincie şi din regiunile dc graniţă adiacente, de toate
tipurile şi mărimile, de la oraşe şi târguri (diferenţiere pc care harta nu o facc, dar o
indică documentele istorice), până la sate şi cătune.
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Sunt cartografiate chiar şi formele simple sau celc speciale dc habitat, cu
caracter izolat, locuite permanent sau temporar, ca de exemplu odăile (sălaşele), celc din
preajma morilor şi iazurilor, mănăstirile şi schiturile, hanurile (Wirtsch), pichetele de
grăniceri ( Wachthaus\ termenul este greşit copiat şi greşit tradus, cu semn dc întrebare,
c adevărat, de către V. Cucu şi E.l. Emandi, 1981, p. 75, prin „case ruinate vechi”).
După cum am arătat şi în prima parte a studiului nostru (2008, p. 24; fig. 3 şi 5),
sunt reprezentate şi satele de colonizare sau în curs de colonizare, cu o textură liniarrectangulară caracteristică şi fizionomie adunată (Iţcanii Noi, Istcn-Scgis. Fogot-Islen),
carc contrastează în mod evident cu aşezările româneşti tradiţionale, de tip răsfirat sau
risipit. Aşezările propriu-zise sunt indicate pe hartă prin denumirile lor, caracterele şi
dimensiunile literelor fiind unitar pentru toate tipurile. Diferenţierea se facc doar pc
schelet, atât prin modalitatea dc scriere, cât şi prin semne convenţionale specifice.
Aşezările localizate în perimetrul unei secţiuni (foi) sunt înscrise în tabelul
aferent fiecăreia, pc latura dreaptă, în care urma să se adauge date statistice
caracteristice culese dc pe teren (1. Iosep, 2008, fig. 3).
în cadnil fiecărei aşezări, cartografierea s-a făcut prin simboluri plane, eolorate
în roşu, uşor de urmărit, la nivel dc casă (gospodărie). Ca urmare, la aşezările dc tip
grupat şi la cele dc tip răsfirat există oportunitatea delimitării şi planimetrării vetrelor,
iar la cele de tip risipit - posibilitatea vizualizării arealului dc dispersie.
Precizia reprezentării (la nivel dc gospodărie) şi conţinutul complex al planului
permite o analiză geografică detaliată a localizării sitului aşezărilor în raport cu reţeaua
hidrografică, drumurile, formele de relief (terase, versanţi), cu zonele de contact
morfologic şi cu pădurea (liziere, poieni).
După cum am menţionat, nici pentru evaluarea statistică a aşezărilor nu ne-am
propus să întreprindem o verificare proprie dc detaliu, ci ne mulţumim să reproducem
informaţiile deja publicate.
Astfel, V. Băican (1996, tabel 10, p.87) numără un total de 310 aşezări propriuzise, şi anume: 3 oraşe (Cernăuţi, Şiret. Suceava) şi 307 sate şi cătune, la care adaugă 13
„aşezăminte religioase” (mănăstiri şi schituri), obţinând o densitate medie de 3
aşezări/lOOkm2.
E.l. Emandi şi C. Şcrban (1983, Anexa 5, p. 511-520) găsesc un număr puţin
mai mare (3 3 7 ), fapt care s-ar putea explica, printre altele, prin reţinerea unor aşezări
carc nu lăccau parte din Bucovina, ci din regiuni limitrofe (cx. Burdujeni, din
Moldova), reprezentate şi ele pe hartă.
întrucât pentru toate accstc aşezări se indică şi denumirile, planul permite
stabilirea exactă a reţelei de aşezări existente la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
confirmând informaţiile documentare sau, după caz, suplinindu-le, atunci când
documentele „tac” .
Prin raportare la reţeaua actuală, se pot identifica aşezările dispărute, fie că ne
referim la cele efectiv dispărute (din cauze naturale ori antropice), fie la ccle dispărute
doar ca entităţi distincte, dc sine-stătătoare, prin concreşterea vetrelor şi aglutinarea cu
aşezări vecine (de exemplu, satul Buninţi „a dispărut” prin alipirea dc satul Mihovcni).
Elementele economice. Planul Districtului Bucovina redă mai multe catcgorii
de clemente economice: resursele subsolului, drumuri, amenajări şi facilităţi pentru
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trccerca peste ape, lacuri artificiale, instalaţii tehnice acţionate de forţa apelor
curgătoare, prisăci, livezi etc.
Astfel, dintre resursele subsolului, sc consemnează mai multe izvoare sărate
(Salzbrunnen), la care face referire şi Mieg în descrierea sa din 1776, publicată de J.
Polck (1897, p. 14), toate situate la contactul miocenului de tip subcarpatic ori a
formaţiunilor sedimentare de podiş cu flişul carpatic, în bazinele superioare ale
Şiretului, Sucevei, Horodnicului, Solcăi şi Soloneţului. La acestea se adaugă numele
unor ape, care indică la fel de clar prezenţa sării, fie că au la bază apelativul românesc,
dc origine latină, sare (Sărata, Sărata cea Mică), fie apelativul slav soli, cu acelaşi
conţinut semantic, dar înţeles, preluat şi folosit ca instrument dc toponimizare de cătrc
români (caz în care sunt considerate toponime pseudoslave): Slatina (de mai multe ori),
Slătioara, Hegu Slatini Berg, Soloneţ, Solea, Sălătruc.
Cu o anumită curiozitate am urmărit astfel de informaţii pentru zona Cacica Pârteşti. Deşi am constatat că ele lipsesc pe plan, este sigur că austriecii le cunoşteau.
Faptul rezultă atât din descrierca lui Mieg, care notează că, dintre cele două izvoare mai
cunoscute din Bucovina, unul se află la Pârteşti, cât şi dintr-o hartă austriacă realizată
câţiva ani mai târziu, care nominalizează aici Pârâul Slatina, Pârâul Dulce (hidronim
care, prin antiteză, nu facc decât să supraliciteze informaţia cu privire la prezenţa sării)
şi a unui loc numit Salz, situat exact la confluenţa celor două pâraie (M. Andronic,
1997, reproducerile de la p. 187 şi dc pc coperta a doua). Probabil că în momentul
respectiv cercetările geologice erau deja în curs, din moment ce ştim că în 1791 salina
dc la Cacica începe să producă.
Printr-un mic cerc, dublat de inscripţia auripigmentum, la Şarul Dornei, în
apropierea graniţei Bucovinei cu Moldova, Planul notează prezenţa unui colorant
mineral, descris şi el, cu detalii, în raportul lui Mieg (eine Farbgruben, die sehr schone
golbe Farben, wie Schiitt - und Okergolb in verschiedenen Graden, auch etwas blau,
erzeuget (J.Polek, 1897, p. 15).
în schimb, probabil motivat de faptul că nu existau puncte anume de apariţie la
zi. Planul nu indică prezenţa minereului de sulf, care era totuşi cunoscut în momentul
respectiv (a se vedea aceeaşi pagină 15 din descrierea menţionată mai sus) şi nici a
minereurilor dc mangan şi fier din zona lacobeni - Vatra Domei, pentru carc există
informaţii că se făcuseră încercări dc exploatare încă dinainte de 1775.
Putem considera că şi toponimia de pe Plan, prin mesajele sale specifice, fie ele
şi indirecte, este o indicaţie la fel de credibilă privitoare la prezenţa unor resurse
minerale (chiar dacă ele nu sunt reprezentate ca atare), cum ar fi aurul, cuprul,
feromanganul şi sulful (secţiunile 63 şi 55): Goldene Bistritz (în legătură cu nisipurile
aurifere din albia Bistriţei, Mieg notează admirativ: sehr schones Washgold), Vale
Arama (afluent al Bistriţei, pe versantul sudic al Muntelui Rarău), Berg Cher (Muntele
Fierului, în Giumalău), Valea Putsosuluy (Valea Puciosului, lângă lacobeni).
în definitiv, chiar şi toponimul Warnitza Graben, numele unui afluent de dreapta
al Nistrului, cu o vale puternic adâncită (secţiunea 9), nu arată doar simpla prezenţă a
unui cuptor de var, ci, în mod indirect, şi existenţa, undeva în apropiere, a unui
afloriment din care se extrăgea materia primă, calcarul.

120

Drumurile sunt redate şi ele foarte amănunţit, până la cele mai simple cărări.
Semnele convenţionale sunt cele consacrate şi astăzi: linii sinuoase (eolorate maroroşcat), cu grosimi variate - în funcţie de categorie - şi cu trasee corect redate.
Conform legendei (I. Iosep, 2008, partea I, fig 1), se diferenţiau trei categorii, în
funcţie dc importanţa şi implicit, desigur, de starea lor de amenajare: drumuri
districtuale sau, în terminologia actuală, drumuri de interes naţional (Landstrassen),
drumuri comunale, obişnuite (Ordinaire Fuh/'wege) şi drumuri de picior (cărări, poteci;
Fussteig). în momentul ocupării Bucovinei, starea generală a drumurilor era extrem de
precară. Faptul nu este doar de presupus, ci îl ştim cu certitudine: ne-o spune, insistent şi
repetat, Fr. von Mieg, în raportul oficial Descrierea topografică şi observaţii militare
asupra Districtului Bucovinei, finalizat în iama 1775/1776 (şi publicat de J. Polek în
1897), cel care, de altfel, fusese însărcinat şi ridicase între timp prima hartă propriu-zisă
a provinciei. Harta generală a Bucovinei (1774).
Dc aceea, administraţia austriacă a considerat urgentă şi prioritară îmbunătăţirea
stării lor, luând măsuri în acest sens.
Se remarca, prin importanţa lui, drumul Cernăuţi - Şiret - Suceava, segment al
vechiului drum „al Liovului”, care punea în legătură regiunile baltică şi pontică. Pc
lângă importanţa economică, după ocuparca Bucovinei acest drum capătă şi o
importanţă strategico-militară specială. De aceea, date fiind traversările dificile peste
râurile mari, care până atunci, conform atestărilor documentare, se făceau fie prin
vaduri, fie pe „poduri umblătoare” (Cernăuţi, 1460; Şiret, 1490), a fost necesară
amenajarea unor poduri propriu-zise, fixe, la Cernăuţi, peste Prut, şi la Succava, peste
râul omonim, ambele reprezentate pe plan (foaia 13 şi, respectiv, foaia 52).
în schimb, la Şiret se pare că, pe moment, au fost considerate suficiente vechiul
vad şi podul umblător.
V. Băican (1996, p. 137) menţionează că acesta din urmă ar fi reprezentat pe ceea
ce el numeşte „harta Buschcl” : cert este că pe Planul Districtului Bucovina, în acest
punct, peste râul Sirct, noi nu am reuşit să identificăm nici un fel dc pod.
Asemănătoare ca importanţă erau „Drumul de sus al Moldovei” („Drumul
Sucevei”), care lega capitala moldoveană, peste Carpaţi, cu oraşul Bistriţa, jalonat de
mai multe posturi de pază, devenit „drum imperial” de poştă (şi pc care, deloc
întâmplător, era situată vechea vamă de la confluenţa Moldovei cu Moldoviţa,
funcţională din 1409, a cărei amintire o păstrează oiconimul Vama - secţiunea 57), sau
celălalt „drum imperial”, carc urmărind contactul dintre Munţii Carpaţi şi Podişul
Moldovei, pleca din Cernăuţi şi se racorda cu precedentul pe valea Moldovei, în aval de
Gura Humorului.
Reamintim şi în acest context linia frântă, îngroşată, tot de culoare roşie, carc,
traversând Podişul Sucevei aproximativ prin partea lui centrală, unea oraşele Suceava,
Sirct, Cernăuţi şi se continua mai departe, spre Galiţia (I.Iosep, 2008, partea I, fig 3):
făcând notă discordantă faţă de drumul vechi, şerpuit, a cărui direcţie o urma doar la
modul aproximativ, ea nu putea fi decât traseul unui drum nou, poate doar proiectat,
poate deja în construcţie în momentul finalizării hărţii (1778), considerat şi el de către
administraţia austriacă, de bună seamă, un obiectiv strategic prioritar, de marc urgenţă,
în organizarea provinciei reccnt anexate.
Cca mai marc densitate au, desigur, drumurile simple (secundare) şi potecile, a
căror importanţă trebuie, totuşi, corect evaluată: ca artere dc legătură între satele dc vale
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Bucureşti, 1931, p. 438), de unde şi numele pe care îl poartă şi astăzi două sate din zona
basarabeană a Nistrului: Dubăsarii Vechi şi Dubâsari.

şi păşunile, fancţcle, pădurile, odăile şi stânele aferente acestora, ele erau vitale pentru
economia locală.
Planul permite reconstituirea schimbărilor unor trasee rutiere. Astfel, în prima
lui parte, „Drumul de Sus al Moldovei” nu trecea prin Stroicşti - Ilişeşti - Păltinoasa, ca
astăzi, ci prin localităţile Sfântu Ilie - Liteni - Drăgoieşti - Capu Codrului, sector
cunoscut chiar şi în prezent ca „Drumul Poştei”. Apoi, pe foile 19 şi 26 apar de două ori
perechilc dc toponime Alte Strasse şi Nene Strasse (Drumul Vechi şi Drumul Nou), iar
în aval de Vatra Domei (foaia 62), în sectorul defileului de la Zugreni (Strâmtura
Caprei, pc plan), drumul părăsea la un moment dat valea îngustă şi prăpăstioasă a
Bistriţei, urcând şi traversând interfluviul dintre Pârâul Aramei şi Pârâul Colbului.
Cu aceeaşi grijă şi minuţiozitate sunt reprezentate şi podurile şi podeţele - 431
în total (V. Băican, 1996, p.23). Raportate la suprafaţa Bucovinei şi la marea densitate a
reţelei hidrografice şi a drumurilor, poate că acest număr nu este deosebit dc mare, dar
el trebuie evaluat în contextul realităţilor din epocă: dificultatea construirii podurilor
(îndeosebi peste rîurile late şi adânci), distrugerile datorate viiturilor şi frecventelor
războaie, slaba rezistenţă în timp (ca urmare a putrezirii lemnului - principalul material
de construcţie - în contact cu apa) etc. Pe de altă parte, nu trebuie scăpată din vedere
modalitatea alternativă şi tradiţională, simplă şi eficientă, dc treccre (în perioade cu
debite scăzutc) a căruţelor şi animalelor prin vaduri bine cunoscute ori pc pod de gheaţă
(iama), şi nici realitatea că, la munte mai ales, majoritatea transporturilor dc mărfuri şi
persoane se facea pc spinările cailor, ceea ce nu ridica nici un fel de probleme la
traversarea prin apă.
în afara podurilor mari, situate pe drumurile comerciale şi strategice, deja
menţionate, celc mai multe poduri erau mici şi aveau importanţă locală, ca de exemplu
cele de pe drumurile de acces la mori.
Este posibil ca multe poduri să fi fost construite în perioada 1774-1778, imediat
după ocuparea Bucovinei, cum pare să fie cel de peste un afluent al râului Dorna, de
lângă satul Todaşcani, pe drumul spre Transilvania (foaia 61), sau cel peste Pârâul
Pătrăuţi, pe drumul Suceava - Cernăuţi (foaia 52). După verificările noastre, cele mai
multe poduri erau în partea nordică a Bucovinei.
în ciuda importanţei lor ca puncte de trecere peste munţi, păsurile nu sunt
reprezentate pc plan cu denumiri proprii. De exemplu, pasul Tihuţa / Bârgău apare doar
sub forma dc nume de sat: Alte Burgoer Contumatz (foaia 6 8 , grup de 7 case la obârşiile
Pârâului Tiha). în schimb, ele sunt sugerate dc câteva toponime care au acest înţeles,
cum ar fi Prislop Popu (Prislopul Popii), loc de trecere folosit de călugări şi oamenii dc
pc braniştea unei mănăstiri (foaia 44), Tarnifa (foaia 63) sau Zalomesta (loc coborât,
şea, în limba huţulă; sccţiunca 16), dar în documentele istorice şi toponimia locală
vechc şi actuală astfel dc puncte sunt foarte numeroase.
însă traversarea apelor curgătoare nu se facea doar prin vaduri şi pc poduri. Prin
câteva simboluri reprezentând bărci cu vâsle (fig. 1), Planul ne arată cum putea fi trecut
cca mai marc apă curgătoare de pe limita nordică a Bucovinei, fluviul Nistru (foile 2 şi
5 ): erau probabil vase mici, poate un fel de platforme plutitoare, de tipul barjelor sau
bacurilor de astăzi, pe care erau încărcate mărfurile, căruţele, animalele şi călătorii.
Numele lor generic era dubase (luntre mare', ponton; pod, de la rus. dubasu, cf. l.A.
Candrea, Gh. Adamescu, Dicţionar enciclopedic ilustrat, Editura „Cartea Românească”,

După opinia noastră, toponimul ar putea fi interpretat nu doar ca un simplu
împrumut din limba rusă, ci ca o adaptare sau ca o crcaţie pur românească vechc, de
forma dubă sau dobă, cum ar indica numele satului Dubăuţi, situat pe stânga Prutului
(secţiunea 12) şi cel al satului Cotu Dobei, de pc cursul inferior al Sucevei, în Moldova.
Tot pe Nistru, Planul austriac consemnează de mai multe ori câteva notaţii în
limba franceză (secţiunea 2, 4 şi 5): gue a cheval (vad de cai) şi gue a chariot (vad de
căruţe, care). Ele nu par să fi fost observate de cercetătorii anteriori sau poate că aceştia
le-au trecut în mod intenţionat sub tăcere, cert este că nu Ic comentează. Este posibil ca
în primul caz ccl puţin să fie vorba de facilităţi speciale de traversare, prin remorcarea
cu odgoane a căruţelor şi carelor cu ajutorul cailor, pentru a oferi mai multă eficienţă şi
siguranţă. Dc altfel, documentele istorice atestă că remorcarea se practica nu doar la
traversarea apelor mari, ci şi în cazul ambarcaţiunilor care circulau spre amonte,
tractarea cu ajutorul animalelor (dar şi a forţei umane - edecari
în unele cazuri)
făcându-se de pe maluri, în lungul lor. Faptul că astfel de sisteme multiple de traversare,
prin vaduri, pe dubasuri sau şeici trase cu cai sau de oameni, notate cu multă grijă pe
plan, erau caracteristice mai ales Nistrului, poate să aibă mai multe explicaţii: condiţiile
hidrologice specifice unei ape curgătoare mari, poziţia sa strategică (fluviu de graniţă,
de-a lungul căruia au fost ridicate două importante fortificaţii, cetăţile Cameniţa şi
Hotin, disputate de cele două imperii - otoman şi austriac) şi creşterea navigabilităţii
prin lucrări speciale de amenajare.
Departe de a fi simple elemente hidrografice (calitate în care le-am amintit şi la
capitolul „Hidrografie”), iazurile şi heleşteiele au reprezentat elemente economice de
mare importanţă pentru viaţa comunităţilor urbane, rurale şi mănăstireşti, făcând
posibile morăritul (nu întâmplător, semnele convenţionale dc lac, stăvilar şi locuinţă
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Fig. 1. Indicarea modalităţii de traversare a Nistrului, spre Zaleszczyk
(secţiunea 2, fragment).
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izolată se asociază pe plan cu simbolul roţii de moară), piscicultura şi mai târziu
irigaţiile.
Numărul total al iazurilor şi helcşteielor din Bucovina (145) poate fi apreciat ca
foarte mare, dar repartiţia lor geografică prezintă mari diferenţieri. Planul ne arată că
densităţile cele mai mari se înregistrau în partea nordică a Bucovinei şi în Podişul
Sucevei. Ca să dăm doar câteva exemple, pe doi afluenţi alăturaţi, de pe stânga Prutului
(ncdcnumiţi pc planul din 1778, dar care pe hărţile austriece de mai târziu sunt
consemnaţi ca având acclaşi nume - SowiccA), pot fi numărate nu mai puţin de 10 iazuri
de mari dimensiuni. Faptul sugerează nu doar că ele răspundeau unor necesităţi
economicc stringente, ci şi condiţiile deosebit dc favorabile pentru astfel de amenajări:
lungimile mari ale râurilor şi pantele mici ale profilelor lor longitudinale, consecinţă a
caracterului structural-monoclinal (consccvent) al reliefului.
Numeroase sate din nordul Bucovinei ori din partea ei sudică (bazinele
Şomuzurilor, Depresiunea Rădăuţi, zona Hânţeşti - Adâncata - Dragomirna ş.a) aveau
câte 1 - 2 - 3 iazuri (a se vedea dc exemplu, secţiunea 4), la fel şi mănăstirile, din
rândul cărora se distingea Dragomirna, cu 5 iazuri (secţiunile 46 şi 52).
Printre elementele economice reprezentate pe plan sunt şi instalaţiile tehnice de
tip ţărănesc acţionate de forţa apei, în număr de 237 (V. Băican, 1996, p. 130-131).
Este adevărat că, la fel cu celc mai multe dintre elementele de conţinut, nici ele nu sunt
indicate şi explicate la legendă. Dar forma sugestivă a semnului convenţional (un mic
ccrc cu raze exterioare, care sugerează, ca şi pe hărţile actuale, una din piesele lor de
bază, roata) şi localizarea (întotdeauna pc cursurile de apă sau imediat în aval de baraje,
în cazul lacurilor antropice) nu lasă dubii
cu privire
la naturahidrotehnică a
respectivelor amenajări, de veche tradiţie în Bucovina. Singura problemă este că,
semnul fiind unic, nu putem preciza specializarea lor. Ca atare, în acord cu informaţiile
documentare din perioada anterioară, medievală, putem doar presupune că şi la
începutul epocii moderne o parte dintre ele - majoritatea absolută, mai exact - erau
destinate măcinării cerealelor (grâu, secară, orz şi mei, cultivate din antichitate, dar şi
porumb, introdus în Moldova spre sfârşitul secolului al XVII-lca) şi că o altă parte foarte puţine - vor fi fost instalaţii textile (pentru prelucrarea lânii) sau instalaţii de tip
complex (mori asociatc cu pive).
Eventualitatea ca unele să reprezinte ferăstraie de apă este puţin probabilă,
deoarece documentele istorice nu le atestă până
la momentul 1778.
Că este vorba, în primul rând, de mori, ne confirmă chiar planul, atunci când,
pentru câteva dintre ele (secţiunea 8 ) le notează şi numele: Zudany Miihl, Jury Miihl,
Dumpa Miihl, Tartar Miihl (Miihle = moară, în limba germană). Faptul că toate sunt
situate în nordul Bucovinei ne face să ne întrebăm, printr-o deducţie logică, dacă nu
cumva, pe măsură ce cartografierea a avansat spre sud şi s-a constatat mulţimea morilor
şi importanţa lor mai degrabă locală, topografii au renunţat în mod deliberat să le mai
noteze numele (dat, după cum se vede din exemplele de mai sus, de regulă, după numele
sau etnia proprietarilor), mulţumindu-se doar să le localizeze.
Repartiţia gcografică a instalaţiilor de apă şi respectiv a morilor este în strânsă
corelaţie cu debitul şi regimul hidrologic al râurilor şi pâraielor, dar şi cu densitatea şi
mărimea aşezărilor. Foarte multe sunt în nordul Bucovinei, unde unele sate au câte 2-3
sau chiar 4 mori (de exemplu, satul Vasileu, secţiunea 4) , iar oraşul Cernăuţi - 6 .
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Destul de numeroase sunt şi în sudul Bucovinei, atât în zona de podiş, cât şi în cea
montană. De exemplu, în Depresiunea Domelor, pe afluenţii Bistriţei şi Domci,
funcţionau 5 mori. Mănăstirile aveau şi ele, de regulă, mori: Suceviţa şi Pătrăuţi - câte
două, iar Putna, Voroneţ, Arbore şi Dragomirna - câte una. Este dificil să ne pronunţăm
câte din cele 3 mori existente la Rădăuţi, pe pârâul Pozen, aparţineau Mănăstirii Rădăuţi
şi câte târgului omonim. Excepţie făceau mănăstirile Moldoviţa şi Humor (care nu
aveau nici mori, nici iazuri) şi Solea (fără moară, deşi avea iaz).
Frecvenţa mare a morilor în zona de podiş este în primul rând o dovadă indirectă
a extensiunii culturilor cerealiere şi a cererii de faină (proporţională cu numărul marc al
aşezărilor şi al populaţiei), în timp ce la munte prezenţa lor demonstrează condiţiile
favorabile de valorificare a potenţialului hidroenergetic şi tradiţiile consemnate dc T.V.
Ştefanelli (1915): muntenii cumpărau sau cultivau cereale (prin arendă) în zona de
podiş, dar întotdeauna le măcinau acasă, în satele de origine, după ce boabele se uscau.
Planul oferă posibilitatea diferenţierii mai multor tipuri de amenajări
hidrotehnice. De regulă, în zona de podiş (dar şi în cazul mănăstirilor de la munte,
menţionate mai sus), morile erau asociatc cu iazuri, care puteau asigura atât rezerva de
apă necesară în perioadele deficitare, cât şi o anumită cădere.
La munte, se prefera amenajarea morilor direct pe cursurile mici (fară
acumulări), valorificându-se astfel forţa naturală a apei şi debitul de moment, fie el mare
sau redus. In cazul râurilor mari, pentru a se evita distrugerile din perioadele de viitură,
amenajările nu se făceau direct pe ele, ci se recurgea la construcţia unui stăvilar, a unui
canal antropic de derivaţie („gârla morii”) şi a unui lătoc (uluc din scânduri groase sau
buşteni), cu ajutorul cărora debitul care ajungea la roata morii se controla după dorinţă.
Impresionante sunt astfel de amenajări în bazinele Ceremuşului şi Putilei, unde se
observă adevărate salbe de câte 5-6 mori pc gârle de derivaţie (secţiunile 22 şi 23).
Pe Prut, unul din marile râuri ale Bucovinei, lângă satele Horecea, Ostriţa şi
Mamorniţa (secţiunea 20), simbolul obişnuit de moară este plasat pe desenul unei bărci,
ceea ce indică în mod indiscutabil mori plutitoare (fig. 2 ).

Fig. 2. Moară plutitoare, pe Prut (fragment din secţiunea 20, mărit)
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întrucât platformele acestor mori urmăresc fidel variaţiile de nivel ale râului, se
evită riscul distrugerilor la ape mari. Este interesant faptul că deşi acest sistem tehnic
parc adecvat râurilor mari, Planul... nu-1 atestă nici pentru Sirct şi nici pentru Nistru.
De cele mai multe ori, semnul de moară este asociat cu cel dc locuinţă: „casa
morarului”. Drumurile spre mori şi podeţele amenajate peste pâraiele din vecinătatea lor
evidenţiază grija pentru asigurarea unui acces normal, în orice condiţii meteohidrologice. Suntem de părere că numărul apreciabil de mori din anumite areale
geografice şi din unele aşezări trebuie interpretat în sensul că fiecare în parte avea
capacitate modestă de măcinare. Putem presupune că autorii Planului nu au fost
interesaţi să indice tipul tehnic de construcţie şi de funcţionare al morilor. Plecând de la
premisa că o astfel dc precizare ar fi totuşi utilă sub aspect etnografic, datele din teren
referitoare la morile care mai erau în funcţiune de la începutul secolului al XX-lea până
în prezent şi instalaţiile conservate şi expuse în muzee ne îndreptăţesc să afirmăm că
principiul constructiv tradiţional în Bucovina era cel al roţii cu ax orizontal („roata cu
cupe” sau „cu palete”): roata cu un ax vertical („roata cu făcaie” sau „cu ciutură”,
asemănătoare cu o elice) nu este atestată de nici o sursă.
Ca şi în cazul altor tipuri de elemente, prezenţa vechilor mori este marcată şi
prin mijlocirea toponimiei. în afară dc toponimele carc înscriu direct numele morilor,
menţionate mai sus, mai pot fi amintite şi cele de forma Valea Morii, nume (dublat de
semnul de moară) pe carc îl purta un afluent dc pe stânga Moldovei, în amonte de
Câmpulung (secţiunea 56) şi un pârâu din bazinul superior al Frumosului (secţiunea 50),
unde doar toponimul mai păstrează amintirea unei vechi mori: semnul specific lipseşte.
Planul înregistrează şi câteva elemente economice rare, cum ar fi stupinele
(prisăcile de albine), reprezentate sub formă de case izolate, situate în afara satelor şi
având alături notaţia Bienenhaus (secţiunile 7 şi 13) şi hanurile. Referitor la acestea din
urmă, facem doar precizarea că, fară a ne propune o verificare statistică proprie
completă, noi am identificat în treacăt un singur caz (lângă Bădeuţi, secţiunea 45), redat
sub forma uşor greşită Wirtsh, ca prescurtare dc la apelativul german Wirtschaft (han).
Prin urmare, numărul de 21 de cazuri menţionat de E. I. Emandi şi C. Şerban
(1983, p. 493, nota 119) ni se pare exagerat, putându-se explica ori printr-o eroare dc
redactare, ori, mai degrabă, prin interpretarea greşită şi confuzia cu într-adevăr
numeroasele notaţii dc forma Wht, prescurtări dc la gemi. Wachthaus (case, pichete de
paza). De altfel, şi V. Băican (1996, p. 135) vorbeşte dc un singur han şi chiar dacă nu
indică nici harta pe care este reprezentat şi nici nu-l localizează, suntem tentaţi să
considerăm că este vorba de cel menţionat dc noi mai sus.
Planul oferă posibilitatea descifrării cu mare precizie a repartiţiei geografice a
unor categorii de folosinţă a terenurilor, cum ar fi pădurile şi pajiştile, pe care, ca
asociaţii predominant naturale, le-am trecut în revistă la subcapitolul „ Vegetaţia”.
Rămân însă şi unele semne de întrebare, ca de exemplu semnificaţia liniilor
maronii, pe fond alb, dar uneori şi pe fond verde, grupate în fascicule cu orientări
diverse, gen „parchet” şi observabile pe secţiunea 52, singura secţiune pentru care am
dispus şi de o copic color (I. Iosep, 2008, fig. 3). Prin culoare şi desen ele se deosebesc
net de haşurile care redau pantele reliefului. Având în vedere localizarea lor pc poduri
dc terasă, glacisuri şi versanţi slab înclinaţi, ar putea fi interpretate eventual ca arături.
Totuşi, în cazul acesta, cum ar putea fi explicată prezenţa lor doar pe câteva secţiuni
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(52, 53, 60), reprezentând valea inferioară a Sucevei şi arealul apropiat al văii Şiretului?
Cu atât mai mult rămâne de verificat supoziţia că ele ar putea indica suprafeţe irigate,
aşa cum crede V. Băican, 1996, p. 133. Personal, ne îndoim.

Fig. 3 Aşezarea mănăstirească Solea (secţiunea 50, fragment mărit). A se observa
caracterul fortificat al mănăstirii, chiliile, livada şi iazul mănăstirii, gospodăriile satului,
troiţa, apele curgătoare, pădurea şi arealcle defrişate, drumurile şi potecilc.
Probleme similare apar şi în cazul câtorva structuri geometrice - nici ele
explicate la legendă, cum sunt cele din imediata vecinătate a mănăstirilor Rădăuţi şi
Solea (secţiunile 39, 45 şi 50; fig. 3). Adăugând şi impedimentul de a ne fi bazat
observaţiile pc reproduceri alb-negru ale secţiunilor (cu excepţia singulară, menţionată
mai sus), mult mai puţin intuitive decât modelul original color, nu ne hazardăm a afirma
categoric, ci doar cu titlul dc ipoteză că ar putea reprezenta livezi „sistematice”, de tipul
celor existente şi astăzi pe lângă toate mănăstirile, inclusiv cele de la munte.
Şi în cazul utilizării terenurilor, toponimia vine cu contribuţia sa specifică. Aşa
sunt toponimele Faţa Moldovei (secţiunea 48), Faţa Mare (secţiunea 57), Tomnatic şi
Valea Tomnaticului (secţiunea 23 ş.a,), desemnând locuri cu expoziţie favorabilă (în
general, sudică), folosite în mod tradiţional ca faneţe de foarte bună calitate sau pentru
păşunatul animalelor, cu trimitere specială fie la păşunatul timpuriu, de primăvară, fie la
cel prelungit, de toamnă, fie la ambele.
Elementele politice şi strategico-militare. Dovadă a importanţei lor în raport
cu obiectivul principal al Planului, graniţele Bucovinei cu ţările vecinc şi cu alte
provincii ale imperiului şi bornele de graniţă (având ca însemn vulturul imperial, de
unde şi numele lor de „vulturi”) sunt printre puţinele elemente ale terenului care se
regăsesc la legendă (I. Iosep, 2008, fig. 1).
In cazul graniţelor, simbolurile sunt asemănătoare celor folosite astăzi, iar
„vulturii de graniţă” sunt reprezentaţi şi ei în mod cât se poate de plastic, sub forma
unor stâlpi carc susţin în vârful lor panouri indicatoare dreptunghiulare.
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La acestea se adaugă numeroasele case, pichete sau posturi de pază (de
gardă), unele situate firesc pe graniţe sau în imediata lor apropiere, altele - la fel de
firesc - jalonând drumurile interioare principale, în puncte cu valoare specială: intrarea
în defilee sau chei, păsuri, confluenţe hidrografice şi respectiv noduri dc căi de
comunicaţii. Simbolurile folosite pentru reprezentarea posturilor de pază sunt
asemănătoare cu cele folosite pentru locuinţe - mici pătrate, însoţite întotdeauna dc
apelativul german Wachthaus, scris întreg sau prescurtat. Câteodată li se indică şi
numele: Putnauer Whal (Postul de pază Valea Putnei), situat în faţa Pasului Mestecăniş.
Pe lângă frontiere, borne de graniţă şi posturi de pază, Planul înfăţişează şi o
serie de amenajări cu funcţie specială de apărare, fortificaţii militare defensive,
marcate cu simboluri geometrice, ocupând situri dominante şi purtând nume sugestive:
Horodişte, la nord de Cernăuţi (secţiunile 7, 12 şi 13) şi la vest de Tâmauca (secţiunea
27), Czedeczuk Berg (Muntele Cetăţuica - secţiunea 60, care, de fapt, nu c munte, ci un
deal, la sud dc Udeşti), Zamcişte (de la slavul zamok = lacăt, întăritură, fortificaţie,
secţiunea 46), Alte Schloss (Castelul Vechi - dc fapt Cetatea de Scaun a Sucevei,
secţiunea 59), Ruina (deal lângă Şiret, secţiunea 40).
Pentru „Cetăţuia” de la Udeşti, cercetată deja de arheologi, s-a stabilit că datează
din epoca bronzului, eventual prima epocă a fierului (M. Ignat, Contribuţii la
cunoaşterea epocii bronzului şi a Hallstattului timpuriu în judeţul Suceava, Thraco Dacia, II, 1981). „Horodiştile” au probabil o vechime asemănătoare, în timp ce celclalte
puncte întărite, la care putem adăuga şi mănăstirile, fortificate ca nişte cetăţi, datează
din Evul Mediu. Există şi situaţii când pe plan apar doar semnele de fortificaţii
(simboluri dublu - liniare, patrulatere sau alte forme geometrice), fără toponime
însoţitoare (secţiunile 7, 9, 12, 13, 20, 27, 57 ş.a.).
Mai numeroase sunt cele dc pe flancul nordic al Bucovinei, care formează două
linii de apărare, una pc dreapta Nistrului, cealaltă - pe Prut. Planul indică şi un al treilea
aliniament, situat imediat pc stânga Nistrului, care jalonează frontiera sudică a Galiţiei,
spre Bucovina. Probabil că vechimea acestor amenajări defensive nu este mai mare de
sfârşitul secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea. Ele pot fi puse în
legătură cu disputele politice şi militare austro-otomane-ruseşti şi preocupările de
fortificare a liniei Nistrului, între cetăţile (raialele) Cameniţa (1672), în nord-vest, şi
Hotin (1713), în nord-est.
Alte exemple de fortificaţii neînsoţite de denumiri sunt cetatea de pc dealul
Ţeţina, de lângă Cernăuţi (secţiunea 13) şi Mănăstirea Sf. Axcntie, de lângă Suceava
(secţiunea 52). Pentru aceasta din urmă absenţa denumirii este oarecum curioasă, în
sensul că, datorită clementelor de fortificare (ziduri şi şanţuri de apărare), sincrone sau
ulterioare construirii aşezământului (1606-1608), începuse să fie cunoscută încă dc pe la
sfârşitul secolului al XVII-lea sub numele de Zamca.
în schimb, Cetatea de Vest a Sucevei (Cetatea Şcheii), ale cărci vestigii sunt
vizibile şi astăzi, nu apare nici ca semn, nici ca denumire şi nici măcar ca „ruină”, aşa
cum se procedează în alte cazuri. O justificare există: deşi datează din perioada lui
Alexandru cel Bun (începutul secolului al XV-lca), sc pare că ea n-a fost finalizată şi nu
şi-a putut îndeplini rolul care îi fusese destinat: fiind amplasată prea aproape de muchea
cuestei Pârâului Şcheia, a fost afectată dc tasări, surpări şi alunecări de teren încă din
perioada construcţiei.
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Prin semne specifice, Planul înfăţişează şi ceea ce par să fie (dacă avem în
vedere valoarea strategică a siturilor respective) garnizoane sau cazărmi militare:
Zaleszczyk (pe stânga Nistrului, în interiorul unei meandre, deci înconjurat din trei părţi
dc apă; secţiunea 2; fig. 2), Uscie şi Milnica (tot pe stânga Nistrului; secţiunea 5), Kutty
(pe stânga Ceremuşului; secţiunea 10), Gura Humorului (pe valea Moldovei, pe drumul
spre Transilvania; secţiunca 57) etc. După cum se observă, primele patru locaţii se află
imediat în faţa graniţei de nord a Bucovinei.
De multe ori, chiar dacă semnele convenţionale lipsesc, simpla prezenţă a unor
vechi toponime specifice transmite mesaje istorice şi geografice la fel de clare
referitoare la limite politice (frontiere), limite cu conţinut social (hotare de proprietăţi),
funcţia de pază şi existenţa unor vechi fortificaţii: Movile, Bour, Graniţa, Şanţul (urmat
de un determinativ), Straja, Caraula, Cetăţuia.
Dc exemplu, toponimul B. Moschile (secţiunea 69), greu de recunoscut şi
explicat la prima vedere, nu este altceva decât transcrierea grafică în limba germană,
dorită cât mai fidelă, a apelativului românesc movilă (mogilă sau mojilă, în pronunţie
bucovineană), desemnând, în cazuri precum ccl de faţă, semne de hotar antropice
înălţate din blocuri stâncoase. Prin localizarea sa, el indică, după părerea noastră, vechea
graniţă de nord-vest a Moldovei, preluată, în urma evenimentelor militare din anii 17741775, şi ca graniţă a Bucovinei cu Transilvania.
Oarecum similare sunt Mogillno B. şi Mogillo B., două puncte situate la vest de
oraşul Suceava (secţiunea 59). Marcând însă limite dc proprietăţi, au conţinut social, şi
nu politic. Bineînţeles că, în aceste cazuri, apelativul B(erg), care stă la baza celor două
toponime compuse şi care în limba germană are înţeles semantic dublu, şi de deal, şi de
munte, va trebui tradus în mod adecvat localizării, în situaţia de faţă, într-o unitate de
podiş: Podişul Sucevei.
Nu trebuie uitat că movilele, ca semne ale hotarelor unor moşii sau domenii,
apar foarte frecvent în documentele moldoveneşti medievale, generând adesea
microtoponime, uncie în circulaţie şi astăzi. Iată doar două frumoase şi sugestive
exemple de limeonime documentare, păstrate vii până astăzi (dar neînscrise pc plan),
identice ca formă şi geneză: Trei Movile - numele unui sat construit în arealul celor
două dealuri din Podişul Sucevei, menţionate mai sus, şi Trei Movile - Ioc pe culmea
Obcinei Fercdeului, un triplex confinium, unde se întâlneau hotarele Ocolului
Câmpulungului cu cele ale domeniilor (braniştilor) mănăstireşti Putna şi Moldoviţa.
Valoare similară au limeonimele din familia Bour/Bou, cel puţin atunci când se
poate demonstra că provin din apelativul omonim care desemna, ca puncte de hotar,
copaci având înfierat însemnul heraldic al Ţării Moldovei, capul de bour. Asemănarea
merge şi mai departe, în sensul că deşi frecvenţa documentară este impresionantă,
planul austriac reţine şi de această dată doar câteva cazuri, ca de exemplu Valea Boului
şi Valea Boului Mic (pâraie), Muntele Bou cel Mic (care, prin antonomie, sugerează şi
existenţa unui pârâu şi, respectiv, munte care se vor fi numit cel Mare, dar neînscrie pe
plan) şi Obcina Boului - toate pe secţiunea 49 ş.a.
Spre deosebire de toponimele formate pe suportul apelativelor vechi româneşti
movilă şi bour, cele având la bază apelativul graniţa (< gemi. Grentze) sunt creaţii
austriece sau mai degrabă născute sub influenţă austriacă (dovadă, uneori, deformarea
lingvistică). Aşa sunt Gra/nnitze Bach ( Valea Graniţei), afluent de dreapta al Nistrului,
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pc care se înscrie la un moment dat graniţa nordică a Bucovinei (secţiunea 5), şi Grăntz
Graben (Şanţul Graniţei), pc frontiera sudică, spre Moldova, lângă Baia (secţiunea 6 6 ).
Forma şi înţelesul unor toponime sugerează nu doar originea antropică, ci şi
vechimea sau succesiunea excavării unor asemenea şanţuri de apărare. Putem presupune
că ele sunt amenajate de austrieci, în conformitate cu noua strategie militară din epocă.
Unele par realizate imediat înainte sau imediat după anexarea oficială şi efectivă
a Bucovinei (1775), dar oricum cu un timp oarecare înainte de anul realizării hărţii
(1778), din moment ce sc numesc Şanţul Vechi (Alte Schanz; foaia 12, pc Prut) sau
Şanţul Vechi de deasupra Runcului (Alte Schanz desupra Runk; foaia 61, pc limita
vestică a Depresiunii Domelor, în apropierea drumului transcarpatic spre Transilvania).
Prin opoziţie logică cu şanţurile vechi, este dc admis că undeva în apropierea
locaţiilor respective s-au proiectat ori s-au trasat deja noi aliniamente de şanţuri, ccea ce
toponimul Neu Angelegter Grăntz Graben (Şanţul Nou de graniţă proiectat; subl. n.),
situat între Pârâul Şomuzel (numit mai spre aval Şomuzul Băii) şi Râul Moldova, pc
hotarul sudic al Bucovinei (foaia 6 6 ), ne spune răspicat şi direct.
Urmărind localizarea dc ansamblu a toponimelor care desemnează „şanţuri”
(tranşee), se observă în mod clar poziţionarea lor pc sau spre graniţele provinciei (în
nord - pe linia Nistrului, în sud - pe linia Şomuz-Moldova, în vest - în faţa pasului
Bârgău/Tihuţa, spre Transilvania), în apropierea unor cetăţi (Cameniţa, Holin),
garnizoane sau posturi principale de pază. Pe Prut (zona Cernăuţi - Cetatea Ţeţina), deci
spre interiorul provinciei, se observă chiar un al doilea aliniament, paralel şi situat la
cca. 30 km distanţă faţă dc cel al Nistului.
Ele marchează punctcle cele mai critice, dc pc cordon/cordun (cum se numesc în
cpocă graniţele Bucovinei şi cum era denumită câtcodată provincia însăşi), puncte cu
valoare strategică, unde sc putea bloca mai uşor accesul eventualelor trupe inamice şi,
după caz, se putea efectua mai eficient controlul vamal şi ccl epidemiologie (sanitarveterinar).
La prima vedere nu se poate demonstra că toate toponimele conţinând termenul
generic Graben se referă la şanţuri propriu-zise, deci având natură antropică. Atunci
când toponimele desemnează nume de pâraic (Aunoth Graben!Şanţul Onutului,
secţiunea 8 ; Warnitze Graben/Şanţul Varniţei şi Szapnezi Graben/Şanţul Şipeniţului? ş.
a.) s-ar putea crede că ele se referă pur şi simplu la văile lor înguste, adâncitc natural
(prin eroziune fluvială), cu versanţi abrupţi (dovadă modalitatea de haşurare), de natură
torenţială.
Dar lucrurile nu stau chiar aşa. Faptul că segmente ale liniei de graniţă se înscriu
efectiv pe unele văi de acest fel (de exemplu, Bonessty Graben/Şanţul Buneşti secţiunea 6 6 ), iar altele sc află în imediata vecinătate a graniţei şi dispuse paralel cu
aceasta (Hukou Graben, Jaroretz Graben, Rakitna Graben, Aunoth Graben, secţiunca
8 ), ne face să ne gândim că topografii le-au acordat şi lor o importanţă defensivă. în caz
contrar, o întrebare ar rămâne fără răspuns: dc ce înspre interiorul provinciei - cu
excepţia specială a liniei Prutului, respectiv a Cernăuţiului, capitala Bucovinei - Planul
nu înscrie nicio vale, niciun pârâu al căror nume să conţină termenul toponimic generic
Şanţ? Constatând că poporul n-a creat şi nu utilizează astfel de expresii toponimice,
putem să mergem şi mai departe şi să considerăm că ele se datorează exclusiv
topografilor austrieci.
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Dincolo de cine şi de ce le-a atribuit numele, nu excludem ipoteza ca astfel de
văi, naturale la origine, să fi fost supuse, Ia nevoie, unor minime amenajări antropice,
pentru a corespundc cât mai bine obiectivului strategic de supraveghere a frontierelor.
în afară de exemplele deja trecute în revistă, există şi alte toponime a căror
simplă prezenţă (în sensul că nu sunt asociate cu semne convenţionale de fortificaţii)
atestă funcţia de pază. Aşa sunt:
- Caraula (numele unui sat situat în nordul Bucovinei, pe un drum principal;
secţiunea 19);
- Straja (numele unui sat şi respectiv al unui munte, întâlnite nu departe de
Caraula, tot pe secţiunea 19; numele unui sat situat pc valea Sucevei, pe drumul vechi
carc, venind dinspre Rădăuţi şi „vama Vicovclor” intra aici, la Straja, în strâmtura
munţilor; secţiunea 37);
- Piatra Straja/Piatra Străjii (numele unui munte de pe hotarul dintre
Câmpulung şi Pojorâta - secţiunea 56; oronimul cunoscut în documentele istorice şi pc
unele hărţi ulterioare Planului sub forma „Muncelul din Strajă ’ şi dublat, în acelcaşi
surse, de hidronimul Valea Străjii, confirmă că, aşa cum se vede în harta lui D.
Cantemir, numele vechi al satului Pojorâta a fost Straja şi că aici, pe valea Moldovei, pc
drumul comercial care lega Moldova de Transilvania, sub pasul Mestecăniş, era
organizat un punct de pază);
- Vale Tsetetzua!Valea Cetăţuia (numele unui pârâu din bazinul superior al
Moldovei, secţiunea 48; înscris şi pe hărţile actuale, toponimul trimite în mod clar la o
mică şi veche fortificaţie, carc deocamdată n-a putut fi identificată).
Elemente de natură religioasă. Pe Plan sunt reprezentate 259 de biserici,
mănăstiri şi schituri. Ia care se adaugă alte 44 locuri numite „alte kirche” sau „ruin
kirchc” („biserică veche”; „biserică ruinată”), puncte de interes istoric şi arheologic (E.
I. Emandi, C. Şerban, 1983, p. 493, nota 117).
Uneori se precizează chiar ritul: Armenische Kirch (secţiunea 59), adică Biserica
Armenească, cunoscută ulterior, până astăzi, sub numele de „ Hagigadar”.
Din punct de vedere geografic, mănăstirile şi schiturile (30 la număr, cf. lui V.
Băican, 1996, p. 122) nu reprezintă doar aşezăminte religioase, ci şi forme speciale de
habitat uman. Din această categorie fac parte, desigur, şi foarte numeroasele elemente
reprezentate tot prin simbolul crucii, doar că desenul este mai fin (secţiunile 4 , 13 ş.a.;
fig. 3). Nici ele nu sunt explicate Ia legendă, dar localizarea lor în afara satelor, de-a
lungul drumurilor ori la intersecţii, dar şi pe înălţimi, ne face să credem că ar putea fi
vorba de troiţe. Faptul că predomină în nordul Bucovinci conduce la întrebarea dacă nu
cumva au legătură cu religia greco-catolică a populaţiei ucrainene şi huţule din zonă, de
la care accst obicei a fost preluat ulterior şi de populaţia ortodoxă.
Alte elemente. Pe Plan se reprezintă ca unicat, şi un monument istoric comemorativ: Alte Tartarische Săule (Vechiul Stâlp Tătăresc). Ridicat la Vama de
Mihai Racoviţă, monumentul se păstrează şi astăzi, fiind cunoscut de localnici sub
numele dc Stâlpul lui Vodă. Coloana de piatră este inscripţionată cu un text carc
menţionează că pe aici au trecut spre Transilvania şi s-au întors victorioase oştile aliate
moldo-turco-tătare, într-o campanie de represalii împotriva austriecilor (1716-1717).
In acelaşi timp, însuşi numele satului, Vama, este dovada vie că, în vechime,
aici, pe importanta arteră comercială şi de transport transcarpatică, a funcţionat o
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instituţie vamală, atestată documentar din perioada lui Alexandru cel Bun (1408) până
spre sfârşitul domniei lui Ştefan cel Marc.
Toponimia. Fără a mai reveni asupra aspectelor semnalate cu ocazia prezentării
diverselor elemente de conţinut, reamintim doar că redarea toponimelor dc diferite tipuri
s-a făcut în două moduri: uneori prin traducere din limba română în limba germană,
alteori -doar prin transcriere.
Datorită specificului limbii germane, transliterarea s-a făcut cu mare dificultate
şi cu multe deformări. De exemplu, cititorului român neavizat al planului îi este greu să
recunoască, în construcţia Dial Tintributny, toponimul românesc Dealul dintre Putne
(cu referire la celc două pâraie aproape omonime care îl delimitează, numite astăzi
Putna şi Putnişoara).
Alteori, pentru a fi cât mai clar şi mai precis, cartograful austriac simte nevoia să
adauge, la formele toponimice traduse în germană, echivalentele lor „valahe”, uneori
chiar în două variante, inclusiv în pronunţia lor locală: Ober Szikow (walach: Dzikow di
Sus vel Vikova di Sus) şi Unter Szikow (Walach: Dzikow di Dzos vel Vikova di Dzos).
IMPORTANŢA HĂRŢII. CONCLUZII
Plans des Bukowiner Districts bestehend in 72 Sections, ridicat, aşa cum se
precizează în subtitlu, între anii 1773-1775, dar probabil actualizat ulterior şi finalizat
în 1778 (an indicat prin notaţia înscrisă pe pagina de titlu, pe schelet şi pe fiecare din
cele 72 de secţiuni propriu-zise) se distinge prin precizie şi comensurabilitate
planimetrică. El face parte din catcgoria aşa-zisclor hărţi austriece iosefine, fără să fie o
hartă topografică în adevăratul sens al cuvântului (aşa cum greşit afirmă mulţi autori), ci
un plan, din simplul motiv că nu redă şi altimetria reliefului. Desigur însă că, fiind o
hartă militară, se distinge printr-o atentă şi exactă reprezentare a elementelor geografice.
Scara mare a permis reprezentarea foarte amănunţită şi plastică a detaliilor
geografice ale terenului (relieful, hidrografia, vegetaţia, aşezările omeneşti, căile de
comunicaţie, elemente economice şi politico-strategice), utilizând în acest scop semne
convenţionale şi culori identicc sau foarte apropiate de cele folosite pe hărţile actuale.
El redă, de asemenea, un bogat inventar toponimic, respectiv formele toponimice
vechi, originare, autohtone. De regulă, transcrierea toponimelor din limba română în
grafic germană este atentă, ceea ce le face deosebit de utile în astfel dc studii. Doar în
unele cazuri se apelează la traduccri, care îşi au şi ele, totuşi, importanţa lor. Prin toate
aceste caracteristici, Planul Districtului Bucovina în 72 de secţiuni este mult superior
reprezentărilor cartografice moldoveneşti, ruseşti sau austriece anterioare şi chiar
sincrone, realizate dc Dimitric Cantemir, Bawr, Mieg sau de către autori necunoscuţi
(dc ex., harta datată 1774, descoperită la Berlin de M. Popescu-Spineni şi publicată în
1943) şi prezintă un interes inestimabil pentru mai multe domenii de cercetare:
Geografie, Istorie, Demografie, Geopolitică, Toponomastică, Istoria Cartografiei.
Planul conţine un material informaţional imens şi valoros pentru elaborarea unor
studii regionale referitoare la întreaga provincie Bucovina (care, până în prezent, a fost
doar în parte şi adesea superficial explorat), ori pentru studii tematice speciale (în
domeniile menţionate mai sus), dar mai ales pentru studii analitice locale aprofundate,
de detaliu, cu caracter monografic, complex.
Oportunităţile la care ne referim vizează vechimea şi formele de locuire (la nivel
de case/ gospodării), diferenţierile spaţiale din punct de vedere demografic şi ca
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dezvoltare economică (între zona de munte şi de po>diş, de exemplu), mărimea, forma,
textura şi structura vetrelor de aşezări, arealele de riisipirc a gospodăriilor, configuraţia
dc ansamblu a reţelei de aşezări (rurale şi urbane sa.u cvasiurbane), numărul populaţiei
(prin aplicarca unei metode indirecte: înmulţirea numărului dc gospodării/casc cu
numărul mediu teoretic de 5 membrii pc gospodărie, considcrat în studiile de
demografie istorică), diferenţierea tipologică a habitatului, densitatea populaţiei şi
aşezărilor, gradul de împădurire, modul de utilizare a teritoriului (prin contrapuncrea
logică a suprafeţelor forestiere cu cele neacopcrite de păduri, utilizabile ca păşuni,
făneţe sau arabil), configuraţia, ordinul dc mărime şi importanţa reţelei hidrografice şi
dc căi de comunicaţie, numărul şi localizarea iazurilor şi morilor, poziţia graniţelor
Bucovinei şi a pichetelor dc pază ctc.
Pentru toate aspcctelc enumerate, Planul Districtului Bucovina reprezintă o
preţioasă bază dc raportare, oferind posibilitatea ca, prin comparaţie cu izvoarele de mai
târziu, să sc poată contura şi dinamica (trendul) tutunor acestor elemente.
în concluzie, prin vechime, cromatică, acurateţea desenului cartografic,
lizibilitate, mărimea scării de proporţie, bogăţia, varietatea şi detalierea elementelor şi
informaţiilor conţinute, Planul Districtului Bucovima în 72 de secţiuni este cea mai
valoroasă hartă a părţii dc nord-vest a Moldovei, numită după 1775 „Bucovina”. El a
stat la baza realizării, în perioada imediat următoare,, a planurilor cadastrale şi a hărţilor
topografice austriece.
Reprezentări corespondente lui pot fi considerate Brouillons der Bukowiner
Aufnahme Bestehend in 71 Sectionen, harta lui Bawr (pentru părţile de nord-est şi sud
ale Moldovei) şi cea a lui Otzellowitz (pentru vestul Moldovei), realizate aproximativ în
aceeaşi perioadă şi după concepţii similare. în felul acesta, completându-se unul pc
altul, cele patru documente cartografice sunt cu atât mai valoroase cu cât înfăţişează în
mod unitar peisajul geografic al întregii Moldove: istorice, din perioada destrămării
relaţiilor feudale şi a trecerii la capitalism, respectiv d e la începutul epocii modeme.
La rândul lor, aceste reprezentări pot fi corelate, comparate şi verificate (sub
aspectul populaţiei şi aşezărilor) cu ajutorul altor surse contemporane, dar dc ordin
statistic: recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 şi 1774 (P.G.
Dmitriev, 1975) şi conscripţiile austriece (D. W erenka, 1895), iar sub aspect general cu ajutorul descrierii topografice a Bucovinei, realizată de către Fr. von Mieg
(1775/1776) şi publicată de J. Polek în 1897.
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Rezumat: Sub influenţa modei bizantine, în costumul Europei Centrale, de Est
şi de Sud-Est, îşi fac apariţia pandantive caractcristice portului festiv al podoabelor
pentru cap, constituite din conuri cave (goale) în interior şi numeroase lănţişoare. Partea
considerabilă a descoperirilor, provenite de pe teritoriul Europei de Est, datează din sec.
XII-XI1I. în spaţiul Carpato-Dunărean asemenea articole fac parte din monumentele
arheologice cu referinţă la sec. XIII-XIV. în aceste regiuni s-a conturat un tip specific
de podoabe pentru cap, constituit din diademe cu pandantive asociate. Articole similare
sunt reprezentate şi în costumul dintr-o perioadă mai târzie, inclusiv, până în sec. XVI.
Cuvinte cheie: bizantin, influenţă, pandantive, bijuterii medienale, diademă.
A bstract: Under the influencc o f Byzantine fashion in the dress o f the
population of South-East, East and Central Europe had appeared original pendants for
the full head dresses that were consisted o f hollow conc and numerous chains. In East
Europe the main number of such finds are dated XII1'1 - XIII'1’ centuries. In the
Carpathian-Balkan region such picccs as a rule are presented in the archeological
monuments of XIIIth - XIV,h ccnturies. In these regions were formed original types of
head dresses, which were consisted o f diadems with pendants. After the items of
information of writing sourccs and representational materials the similar pieces are also
presented in the dresses o f the later period, including XVI century.
Key words: Byzantine, influencc, pendants, medieval jcwellcry, diadem.
Printre podoabele caracteristice portului medieval al populaţiei din Europa
Centrală, Europa de Est şi Sud-Est, se remarcă grupul de bijuterii - pandantive pentru
împodobirea capului (fig. 1-3), descoperite în Rusia, Belarusia, Ucraina, România,
Serbia, Ungaria1. Aceste piese au caracteristici comune constructive şi decorative,
având componente de bază - verigi sau laţuri pentru fixarea la portul vestimentar pentru
1
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cap, pandantivul în formă de picătură sau clopoţcl şi multiple lănţişoare. Pandantivul
este reprezentat printr-o perlă, aplici colorate, sau decorat în tehnica filigranului,
granuării ctc. Lănţişoarele, de regulă, sunt intercalate cu elemente decorative în formă
dc biluţă sau picătură, lunulae, rozetă, etc.
Ca podoabe pentru cap acestc bijuterii sc plasau pe ambele părţi ale feţei la
nivelul pomeţilor, fiind, probabil, imitaţii ale pandantivclor-prependulii de diademă,
specifice portului bizantin împărătesc (fig. 4). Diadema apare în vestimentaţia
împărăteselor Bizanţului din secolul al IV-lea. Una dintre cele mai timpurii reprezentări
a accstor podoabe este pe imaginea Aureliei, soţia împăratului Teodosie 1 (379-395), în
care este arătată purtând o diademă (ornată cu pietre preţioase şi perle) cu prcpendulii2.
Odată cu apariţia creştinismului are loc reorientarea spre portul de paradă
bizantin, care duce la apariţia în portul pentru cap, a conducătorilor ţărilor din Europa de
Est, Centrală şi de Sud-Est, a podoabelor asemănătoare cu prcpendulii.
Răspândirea acestei mode bizantine se datora, nu în ultimul rând, şi căsătoriilor
dinastice. De exemplu, pe molibdovulele pe care erau reprezentaţi principesa bizantină
Maria Irina şi soţul ei - împăratul bulgar Petru cu inscripţia „Petru şi Maria basileii
Bulagriei”, este redată şi vestimentaţia accstora, iar cea a reginei repetă întocmai
costumul ceremonial bizantin, prezentat prin diademă cu pandantive-prependulii cu
frunză de trifoi la capete, plasate pe ambele părţi ale feţei3.
Acest tip de podoabă se regăseşte destul de des în materiale ilustrative bizantine
şi balcanice. Or, diademele executate în atelierele bizantine (în primul caz), ca şi cele
confecţionate după modele bizantine (în al doilea şi al treilea), care provin din Preslav,
Kiev şi Sahnovka, nu au păstrat prcpendulii'1. Doar „coroana Gheze” a păstrat aceste
pandantive5. Sc cunosc câteva piese în formă dc picătură, lucrate de meşteri bizantini,
decorate cu email, care au servit, posibil, drept bază a pandantivelor - prcpendulii (fig.
1. 3,4). Aceste piese datează cu sec. XI şi se păstrează în colecţiile muzeelor Dumbarton
Oak din Wasington şi Muzeul de Podoabe Istorice din Kiev6.
O
răspândire mult mai largă o au podoabele dc acest tip ornamentate în tehnicile
filigranului, granularii şi în unele cazuri brunarii. în literatura de specialitate consacrată
culturii şi artei podoabelor din Rusia Kicveană, aceste podoabe poartă denumirea de
«reasna», termen întâlnit şi în izvoarele scrise începând cu sec. X1I-X11I7. Ulterior, acest
termen a fost folosit şi în Rusia Moscovită, unde reasna erau numite pandantivele
pentru împodobirea capului, compuse din perle şi pietre preţioase. Materialele
arheologice din perioada Rusiei Vechi, datate cu a doua jumătate a sec. XII - prima
2 A raH acoB, ff it c u z H u m e n a c p e d n o e e K o e n u m e G u m a p c m e n a d e m e jiu , n jie n c n , 1999, c. 183.
3 Ibidem,

p.

185.

1 T . T o tc b , npeaiaeeKomo j.nanmo cb K p o eu tq e , B c 6 .: M jb c c th h Ha H a p o /u m a M y3cu, 2 2 (3 7 ),
B a p n a 1986, c. 8 3 -1 0 8 ; T. T o tc b , E c jio k k h 3a npoiirncB ane-ro n a TexiiHKaTa n a k ^ c tt.m u h h
C M aiin b rip ec jia B . B c 6 , D pccjiaB 5 , Co(j)HH 1 993, c. 1 0 2 -1 1 6 , o 6 p . 1; P.O. K o p 3y x n n a ,
P yccK u e Kjiadbi, M ocKBa - J le u m ir p a /i, 1954, c. 131; T.H. M aK apoB a, I le p e e o p o d 'u în m e
3Manu JJpeeneu P y c u , M ocKBa, 1975 , c. 109.

Die Heling Krone Ungarns, W ic n 1 966, ta f. I - X II.
Jewellry, enamels, and ari o f the migration period, W a s h in g to n 2 0 0 5 , p.
3onoma CKapâmnpt YKpaîuu, KhYb 1 9 9 9 , p. 6 3 .
7 M.B. C e /i O B a , lOaenupubie mdejiux Jţpeenezo Hoezopoda (X-XV ee.), MocKBa 1 981, c. 7
5D e e r 1966: J. D c c r,

6 M. R o ss,

136

103;

jumătate a sec. XIII, prezintă numeroase pandantive reasna. Cea mai apropiată analogie
de prototipurile bizantine este reasna dc aur descoperită la Cernigov şi decorată cu
inserţii de pastă sticloasă şi şiraguri de perle (fig. 1, 7). Pandantivele sunt compuse din
lănţişoare, intercalate cu mărgele în formă de picătură8. Totuşi, pentru teritoriul Rusiei
Vechi sunt specifice pandantive - reasna de mărimi mari, executate din argint şi
decorate cu ornamente granulate (fig. 2). Cele mai multe podoabe de acest gen, avînd
capetele în formă dc clopoţcl, sunt dcscopcrite în Reazan (fig. 2.1), de unde provin 15
astfel dc piese9. Cinci fragmente de pandantive - reasna descoperite la Novgorod sunt
atribuite sec. XII-XIII, având ca reper cronologic datele dcndritice. Datarea cronologică
este confirmată şi de descoperirile din straUirile urbane10. Alte fragmente de reasna au
fost sesizate şi în timpul investigaţiilor arheologice în oraşul Pskov din nordul Rusiei11.
Patru pandantive,,reasna ” provin din împrejurimile Kievului 12 (fig. 2. 2,3).
Relativ recent, în urma săpăturilor arheologice din oraşul Dragobuj din Halicia, a fost
descoperită o percchc dc podoabe similare13. Această descoperire provine dintr-un
tezaur scos la lumina zilei în procesul cercetării unei locuinţe datate cu sec. al XlII-lea.
Caracteristica specifică a piesei date este fixarea aplicelor în formă de rozete în
lănţişorul cu pandantive (fig. 2. 4). Alte pandantive cu capetele miniaturale piramidale
provin din tezaurul din Visociansk, descoperit pe malul râului Nipru în Belarus14.
Acest tip de podoabe se regăseşte şi în Regiunea Moscova. Două piese reasna au
fost descoperite în „Marele tezaur al Kremlinului” (tezaurul de la Moscova) în anul
198815. în oraşul Iaropolce, au fost găsite reasna şi un alt tip dc podoabă feminină
pentru împodobirea capului, compus din multiple plăcuţc dc argint aurit cusute pe o
fâşie de ţesătură (ca un fel dc coroniţă)16. Putem admite că reasna şi piesele de argint
făceau parte dintr-un set integru. Posibil, ca acestea reprezintă o variantă a podoabelor
festive pentru cap cu pandantive - reasna. în „Marele tezaur al Kremlinului”, reasna
sunt prezente împreună cu tipul de diadema decorată cu mărgele ajurate.
Este posibil că şi pandantivele miniaturale dc aur provenite din Reazan să fie o
parte componentă a aceloraşi pandantive - reasna, datate cu a doua jumătate a sec. al
XlI-lea - prima jumătate a sec. al X lII-lea17. Aceste piese sunt denumite în literatura de
specialitate sionţi. Tipologic ele se asemănă ca formă cu cupolele bisericelor şi cu patru
arce prin părţi, în care sunt montate decoruri emailate. Actualmente, pe piesele din

8 Ibidem, p. 61.
9 )K n Jin n a 1994, c. 183.
10 CeflOBa 1981, c. 17.
11 O.K. Bo;iOHKOBa, 'MencKue yKpaweitux

ncKoeuueu.

B c 6 .: Apxeonozu

JJpeeneM ricKoee, ricn o B 1991, c. 100-106, p u c . 4.
125KiuiHHa 1994, c. 183.
13 E .A . f lp u m e iia , IO.M. HiKOJibnniicnKO, Jlimonucnuu JJpoeo6yoK

paccKa3bieaiom o

a nepiod KuîecKo'i Pyci,

PiB iic, 1996, c . 206, p u c . 72.
14 3azopyjibCKuii, 1983, 89, p u c . 21.

15 Hacnedue eapmoa. Jfuvioz Kynbmyp, M ocKBa 1996, c. 110.
16 M.B. Ccjioaa, Cyidaiib u ezo OKpyea « X-XV ««., MocKBa 1997, c. 70.
17 H.Il. KonaaKOB. PyccKue ictadi>i, CTI6 . 1896, TaSji. XVII; T.O. K o p iy x im a , PyccKue Knadbt,
M o c K B a - J le n n u r p a f l 1954, c. 143; T .H . E o H ap o B , XyddoKectneenHbiuMemaiui/Jpeaiieît
M ocKBa, 1984, c. 177-179; H .B . 5 K njm na, 3epiib u cKaub JJpeaneu Pycu, M , 2010, c. 67.
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Reazan s-au păstrat doar reprezentările evanghelistului Ioan şi ale unui sfanţ
neidentificat, iar inserţiunile emailate sunt cadrate cu şiraguri de perle.
Acestei categorii de pandantive - reasna îi poate fi atribuită şi piesa de mărimi
mari, provenită din colecţia „Hanenko ” ' 8 (fig. 1, 8 ). Cu siguranţă şi podoabele ce
aparţinuseră kneaghinei Eufrosinia, soţiei kneazului Reazanului - Olcg Ivanovici (sec.
XIV) şi cele ale ţarinei Anastasia Romanovna (sec. XVI) fac parte din aceiaşi categorie
de podoabe - reasna''*. Acestea din urma sc regăsesc prin mai multe analogii, datate cu
sec. XVI, din regiunea Carpato-Balcanică20.
Printre vestigiile ce reprezintă podoabe pentru împodobirea capului provenite
din spaţiul Carpato-Dunărean sunt cunoscute un şir de piese cu pandantive suspendate,
carc imită unele elemente ale vestimentaţiei aristocraţiei bizantine. Astfel de piese cu
capetele în formă dc picărură, cu decor în filigran, au fost identificate în tezaurul de la
Dobrica (Serbia) în anul 1923 (fig. 1, 5). Tezaurul conţinea o diademă decorată în partea
inferioară prin lănţişoare cu pandantive trapezoidalc, un inel dc tâmplă de argint şi 384
denari vest-europeni (Friesach) '. în Bulgaria, în necropola dc la Lukovit, s-au găsit
două pandantive în formă de picături, dccoratc cu lănţişoare cu mici lunulac la capete,
asemănătoare ca formă cu podoabele de tip examinat, deşi miniaturale 22 (fig. I, 2 ).
Se prea poate ca lănţişoarele fragmentare descoperite în tezaurul de la StrczaCârţişoara (jud. Sibiu)23, la fel sunt piese componente ale unei astfel dc podoabe pentru
cap. Iniţial acest tezaur a fost datat cu sec. XII (pe baza unei monede carc era atribuită
perioadei de domnie a lui Ioan al II Comncn (1118-1143))24. Totuşi, toate tezaurile de
acest fel cunoscute în Transilvania se datează în intervalul cuprins între începutul sec.
XlII-mijlocul sec. XIV. Credem că şi acest tezaur poate avea aceeaşi încadrare.
Conform opiniei Iui Lukâcs, apariţia diademelor cu lănţişoare suspendate nu poate li
datată mai devreme de sec. XIII2'.
Seturi de pandantive cu capete în formă de picătură şi diademe compuse din mai
multe plăcuţe provin din Braşov şi Banatsko Despotovac (Serbia)26. Aici au fost
descoperite pandantive cu capete în formă de picătură decorate cu ornament perlat şi
sârmuliţe subţiri. Lănţişoarele se succedează cu bilute gravate, finisând cu pandantive
lx B.H.XaiieHKO, B.H.XaueiiKO, Upeanocmu fIpudHenpoebn.in.5.,Knes, 1902,ra6ji.XIX, pnc.988.
19 H.B. >Kn;mna, PyccKax (j)iauzpanb do u nocne mamapo-MoneonbCKOzo itauiecmeiui. B

câ.Pycb « XIII aeKC. JŢpemocmu meMHOso epeMcitu, M. 2003, c. 283.
20 C. Nicolescu, Istoria costumului tle curte in Ţările Române, Bucureşti 1970, pl. 15.
21 K. Kovâcs, Romanische Goldschmiedekunst in Ungarn, Budapcst, 1974, p. 23: D. Milosevic,
Jewelry from the I2,h to the I5,h century from the Colleclion o f National Museum, Belgrad
1990, p. 28-29.
22 B. JoBanoBuh, Po3Mampanba o cpeduoeeKoenoj neKponojni JlyKoeum - Myutam nod Jloaeua
y EyeapcKoj, Cmapuuap, Beorpaa 1987, 38, p.l 12-132.
23 A. Lukâcs, Tezaurul de la Sterza-Cărţişoara (jud. Sibiu), în SCI VA, 49, nr. 2, Bucureşti,
1998, p. 145-156.
24 K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvanei sec. IV-XIIf Bucurcşti. 1958, p. 124-127.
25 Lukâcs 1998, 149. 150.
26 A. Lukâcs, Ţara Făgăraşului în evul Mediu. Secolele XI1I-XVI, Bucureşti, 1999, p. 127, fig.
13, p. 154, fig. 153, 155; S. Oţa, Plăcute de diademă de pe teritoriul României (secolele XIIXV) în SCI VA 58, nr. 1-2, Bucureşti, 2007, p. 131.
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triunghiulare. în final, această podoabă pentru cap este compusă din diademă executată
din aplici triunghiulare, ornate cu biluţe mari şi cu ornament perlat, la fel cu capetele în
formă dc picătură şi „franjuri” din multiple lănţişoare (fig. 3, /). Pentru încheierea
diademei sc foloseau aplici triunghiulare, plasate în regiunea tâmplelor. De la aceste
plăcuţe se fixau lănţişoarele decorate cu biluţe, iar în regiunea pomeţilor erau
suspendate podoabe mai masive cu capete în formă de picătură şi lănţişoare mai lungi.
Daca pandantivele plasate în regiunea pomeţilor indică o influenţă bizantină şi sunt
asemănătoare pieselor din teritoriul Rusiei Vechi (fig.3, 3), atunci tipul de diadema cu
„franjuri” din lănţişoare indică o provenienţă Carpato-Balcanică (fig.3, 2).
Pc teritoriul Ungariei la fel sunt cunoscute câteva piese de poadoabă ce aparţin
celor pentru înfrumuseţarea capului: Tyukod-Bagolyovar, Patroha, Kclcbia " 7 (fig. 1, /).
Un astfel de fragment a fost descoperit Ia Nyirmârtonfalva, asociat cu 105 denari vesteuropeni din prima jumătate a scc. al XlII-lea, cu fragmentul unei brăţări cu protome
zoomorfe, cât şi patru inele cu decor vegetal şi geometric incizat. Pandantivul ce
provine din acest tezaur are formă de picătură ornamentată cu decor geometric brunat,
în partea de jos a podoabei s-au păstrat fragmente a cinci lănţişoare, la capătul uneia
dintre ele aflându-se o biluţă .
în final, constatăm că sub influenţa nemijlocită a modei bizantine în portul
populaţiei din Europa centrală, de sud-est şi est, îşi fac apariţia pandantive specifice
pentru podoabele festive de cap, mult asemănătoare cu pandantivele bizantine
prependulii. Fiecarc regiune impregna un specific dc formare a decorului caracteristic
acestor pandantive, cu folosirea variatelor tehnici dc decorare. Din şirul pieselor dc
factură slavă vcche se remarcă pandantivul reasna dc aur din Ccrnigov, decorat cu
perle şi inserţii colorate. Sc observă frecvent decorarca pieselor prin granularc. în
spaţiul Carpato-Dunărean se folosea granularea, asociată cu filigranul, podoabele din
Ungaria având decor aplicat prin granularc şi brunare.
Pe teritoriul Rusiei Vechi asemenea podoabe - reasna erau purtate asociate cu
diademele compuse din inele forjate sau plăcuţe ştanţate (aplici) (fig.3, 3). Analizând
descoperirile din Braşov şi Banatski Despotovac, constatăm că în secolcle XIII-XIV, în
spaţiul Carpato-Dunărean, era la „modă” un set specific de podoabe de cap decorată pc
partea frontală cu lănţişoare şi pandantive cu capetelc în formă de picătură şi cu
lănţişoare mai lungi (fig.3, 2). Podoabe similare erau purtate şi în perioada mai târzie (se
prea poate şi până în secolul al XVl-lea), fapt demonstrat prin imaginea doamnei
Ruxanda pc frescele bisericii episcopale de la Curtea de Argeş (fig.3, 4). Costumul fiicei
domnitorului Neagoe Basarab prezintă şi el o diademă cu pandantive similare, asociată
cu podoaba dc cap brodată şi coroana 2 ’.

27 H. Gâbar, Sirok Kinesek rejtelyek, Kiskunhalas, 2005, p. 108.
28 Lukâcs 1998, 153, fig. 4.

2; Nicolescu 1970, pl. 15.
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M ISTE R IO A SE L E „RUBLE DE A R G IN T F R IA G E SC 1” ŞI A L TE RUBLE
PE T ER IT O R IU L PRINCIPATULUI M O LDO VEI (1388-1475)
Olexandr OGUY

„Linele (vergi-brame - n.a.) cântăresc mai puţin, iar
altele mai mult decât s-ar cuveni în mod obişnuit”.
(F. Balducci Pegolotti, financiar florentin, autorul
îndrumarului «La Pratica della mercatura: Practica
comerţului» (1333-1342)2.

Fig. 1. Obiecte dc podoabă medievală din
sec. XI-XVI. Diferite scări.
1. Tezaurul Kelebia (Ungaria); necropola Lucovit
(Bulgaria); Colccţia Dumbarton Oak (Washington,
USA); Colccţia Muzeului de Podoabe Istorice
(Kiev, Ucraina); tezaurul Dobricka (Serbia);
tezaunil Gorodishe (Ucraina); colecţia lui B.
Hanenko (Ucraina).___________________________

Fig. 2. Obiecte dc podoabă
medievală din sec. XII-XIII. Diferite scări.
1. Tezaurul Reazan (Rusia); 2,3 tezauml
Martinovka (Ucraina); tezaurul Dragobuj
(Ucraina).

Rezumat: Articolul tratează despre circulaţia rublelor (bare de argint de diferite
greutăţi: 164-210 gr.) pe teritoriul principatului Moldovei. Autorul studiază documente
medievale de unde află exemple ale folosirii lor, compară aceste valori cu descoperirile de
monede şi defineşte tipul acestor ruble. în acest fel el descoperă că o valoare a misterioasei
„ruble din argint friagesc” indică somi tătărăşti (bare din argint), folosite în coloniilc
italiene de pc coasta Mării Negre (Caffa etc.). Datoria bănească de 1000 de ruble din
„argint friagesc”, împrumutată de regele polon Vladislav Iagcllo de Ia voievodul
moldovean Petru Muşat, a dus la conflictul Pocuţiei.
Cuvinte cheie: ruble, Moldova, argint friagesc.
Abstract: This article deals with the circulation o f rubles (silver bars o f different
weight: 164-210 gr.) on the territory o f dukedom Moldavia. The author studies medieval
documents where he finds the examples o f their usage, compares these denominations with
coin findings and defines the types o f these rubles. In this way he finds out that a
mysterious denomination „rubles o f Friazian silver” denotes the Tartar sonimes (silver
bars), used in Italian colonies on the coast o f the Black Sea (Caffa etc.). The financial debt
in 1000 rubles o f „Friazhian silver”, borrowed by the Polish king Vladyslav Jagcllo from
the Moldavian dukc Peter Mushat, lead to the Pokutia conflict.
Key words: rubles, Moldavia, Friazian silver.
Având în vedere necesitatea permanentă în criterii obiectivc pentru a putea face
comparaţii istorico-economice, rublele şi grivnele ca unităţi de calcul şi greutate au fost
obiectul multor cercetări istorico-numismatice (a se vedea în continuare, afară dc lucrările
subsemnatului, studiile lui P. Bâmea, N. Russcv, M.F. Kotlear, L. Polevoi, 1. Spaski, V.L.

Fig. 3. Seturile de podoabă medievală din sec. XI1-XVI. 1. Tezaurul Banatsko Dcspotovac
(Serbia); 2. Set dc podoabe feminine (sec. XIII - XIV) pe baza tezaurului Banatsko Dcspotovac
(Serbia); 3. Set dc podoabe feminine (sec. XII - XIII) pe baza tezaurului de la Moscova (Rusia); Set
dc podoabe feminine (sec. XVI) pe baza imaginei doamnei Ruxanda (România).
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1 Friazi - astfel să numeau italienii în limba slavă veche.
~ Balducci F. Pegolotti, La Pratica della marcatura (Libro di divisament die paesi c di misuri
die mereatanzie a daltre cose bisognevoli di saperc a mcrcatanti) / ed. Allan Evans.
Cambridge, Mass: Medieval Academy o f America, 1936, p. 43.
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Ianin, I. Nistor, E. Obcrlăndcr-Tâmovcanir etc.). Totodată, există şi „spaţii albe”, dintre
cele mai importante fiind aşa-numitele „ruble friazeşti, or friageşti”, întrucât până în
prezent nu se cunosc formele (monede sau lingouri), caracteristicile (greutatea,
dimensiunile, titlurile) şi echivalentele lor. E cazul să examinăm aceste denumiri
misterioase pc baza documentelor moldoveneşti şi a descoperirilor concrete.
1.
Introducerea termenului „rublă” în documentele moldoveneşti
Din termenii înregistraţi prima dată în documentele moldoveneşti, carc sc referă
indirect la Bucovina, facc parte şi rubla (de Ia cuvântul p y d a m u l ‘a tăia’), răspândită în
sec. 14 pe pământurile ucrainene aflate sub stăpânirea Marelui Ducat al Lituaniei4. După
părerea lui M.F. Kotlear, grivnele monetare sub formă de „ruble din argint turnat” s-au
aflat în circulaţie în Polonia, Lituania şi Ucraina înainte dc secolul XV paralel cu alt
„argint turnat” (topit) - posibil, monede tătăreşti şi grivne ruseşti dc la nord având o
greutate apropiată5. Se ne adresăm documentelor moldoveneşti şi să analizăm cazurile de
întrebuinţare a termenului rublă, care apare în documentclc moldoveneşti ceva mai
frecvent decât grivna (menţionată de 17 ori). Potrivit datelor furnizate de autor şi de
cercetătoarea română P. Stancu6, termenul „rublă” apare în anii 1415-1474 tocmai în 20 dc
înscrisuri moldoveneşti de circulaţie internă. La acestea mai pot fi adăugate, după
informaţiile noastre, alte 11 cazuri de întrebuinţate a acestui termen în documentele
internaţionale din perioada 1384-1411, o mare parte a lor referindu-se la zona de astăzi a
Bucovinci. In cca mai vechc diplomă carc s-a păstrat din cancelaria lui Petru Muşat, datată
cu 1 mai 13847, este vorba despre nişte venituri (greutate) în ruble la Şiret, pe care
voievodul Petru Ie-a donat mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul. 12 cântare (probabil, dc marfa
„orientală” de tranzit) costau o rublă. Din următorul grup de documcnte dintre ccle mai
vechi fac parte nişte înscrisuri privind relaţiile interstatale din anii 1387-88 şi 1411 despre
un împrumut acordat Poloniei în sumă dc 3.000 ruble (a se vedea mai jos) şi
„O ycraB H U T B o: Oustaviztvo” din 1408 ( a se vedea mai jos). Restul termenilor întrebuinţaţi
se referă, de regulă, la viaţa internă a Moldovei din acea perioadă.
în materialul analizat rubla şi jumătatea ei - poltinicul sau, în documentele
moldoveneşti, semirubla* - sc întâlneşte cu trei semnificaţii: „ruble de argint”, „ruble de
argint turnat/topit” şi „ruble de argint pur”, dar şi ca „ruble de argint friagesc”, sau „ruble
3 E. Oberlănder-Tărnoveanu, “ Zlotul

românesc " sau "moldovenesc " —o monedă de calcul de
tradiţie bizantino-balcanică din Moldova secolelor XV-XVI. în: Cercetări numismatice 8 ,

2002, Nr. 8 .
4

MISTERIOASELE „RUBLE DE ARGINT FRIAGESC” .
lituaniene”. O altă calitate a argintului ca material adus din Ungaria pentru baterea
monedelor în anul 1460 era redată prin termenul „argint ars” (4 CB).
Cele mai răspândite semnificaţii dintre cele menţionate mai sus sunt „ruble de
argint turnat/topit” (4 CB), „ruble de argint” (3 CB) şi „ruble de argint pur” ( 8 CB),
care, de regulă, sc refereau la amenzile în bani şi sancţiunile vamale. Accşti termeni
desemnau, probabil, o anumită cantitatc de argint monetar pentru stabilirea sumei amenzii
(dc 50-60 de ruble), dacă cineva „se va pune de pricină sau sc va împotrivi” împăcării după
ceartă sau după încheierea actului dc vânzare a satului, adică va încerca să atacc decizia
luată, etc. Astfel, în 1415 „sancţiunca” era de 50 dc ruble, iar la 8 februarie 1453
„sancţiunea” (amenda) a fost deja stabilită la „60 de ruble de argint turnat”9. Mai târziu,
pentru ca Maruşca, fiica lui Ion Cupcici, şi Groza, fiul lui Vasca din Horodnic, să „nu se
pună de pricină”, la 26 august 1474 (cea mai târzie întrebuinţare a termenului) le-au fost
stabilită o amendă - 50 „de ruble de argint” 10. De regulă, suma amenzilor respective în
ruble sunt stabilite la zeci: 10, 30, 50, 60, 80, 100. Totodată vom menţiona că dacă în
Ucraina grivnele monetare „ruble de argint turnat/topit”, însemnând, probabil, brame de
argint la greutate, au fost întrebuinţate până la începutul sec. 15, în Moldova rublele
„turnate” sunt înregistrate până la 1474, astfel demonstrând un anumit specific arhaic al
pieţei monetare moldoveneşti".
Un alt domeniu tradiţional de întrebuinţate a acestui termen era plata unei amenzi
dc 10 ruble dc către ţăranii carc pescuiau sau tăiau lemne pc moşiile mănăstireşti12.
Funcţionarii de stat superiori erau supuşi unor amenzi dc 10 sau 30 de ruble, dacă nu
îndeplineau ordinele domnitorului1\
Afară dc aceasta, în ruble erau plătite impozitele pentru mărfurile vândute la cântar.
Astfel, pentru 12 cântare de marfa (1 c = 39 kg) sc plătea impozit în „ruble de argint” ca
pentru marfa vândută la cântar (spre deosebire de mărfurile cu bucata, „dc terh—”, carc
erau evaluate în grivne). La o studiere atentă a titlurilor comcrciale dc Ia 1408 şi 1460,
unde accst termen este înregistrat, respectiv, în patru şi trei cazuri, apar şi alte preferinţe,
teritoriale, privind întrebuinţarea acestui termen: „ în p a rte a tătărească, de la douăsprezece
cântare greutate de ta Suceava o rublă argint, ...ia r d e la B elgorod o sem irublă argint ”.

Aceasta ne permite să presupunem - prin analogie cu grivna din Lvov - că rubla ca formă
dc calcul a venit de la sud (sub formă de soum de la tătari sau sommo de Ia genovezi).
Argintul „ars” sau argintul turnat în lingouri devine în anii 1440-1460 o marfa
dorită, fapt confirmat de o serie de documentc din anii 1440, 1448, 1452, 1460. Atunci
când Petru Aron a dispus ca „liovenii” , j ă aducă singuri acest argint ars de la Ottgor

Hapucu iemopii oăiey ii jiiuâu Monem na yKpaini XIV-XVIII cm., K.: Hayxona
n . n . E bipna, H ./L PycceB, Mouembi cpedneeeKoeou Mondaauu
(HcmopuK.o-ny.\ni3MammecKue ouepKu). In: Stratum Plus: ApxeojiontMCCKHH VKypiiaji,
KoTJiap,

,'iy.MKa, 1 981, p. 6 1 ;

O^ecca; Cuo: BAT, 1999, JVb6 , p . , p. 234.
M.O. Korjiap, Hapucu iemopiiooizy ii jiiu6u, p. 38.
6 P. Stancu, Contribuţii la circulaţia monetară din Moldova în secolele XV-XVI pe baza
descoperirii la Arsura (jud. Vaslui). în: Cercetări numismatice 7, Bucureşti: Muzeul Naţional
de Istoric, 1996, p. 173-191; cf. independent Oguy 1997: O./ţ. Oryîi, Monemno-Jiimuibui
K m u jiih c b ;

nauMeuyuamiH na EyKoeuni ma e Mondoei a Kiuifi 14 - nepuiiu mpemuni 19 cm.: TlpooneMa
noninoMiuaifiu e adanmuenux mepMinojioeiumoc cucmeMax, HepiuBui: PyTa, 1997.
M. Costăchcscu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. I, Iaşi, 1931, p. 4.
* Ibidem. laşi, 1932, voi. II: 1438-1456, p. 445; 631; 668 ; 526, 562, 566, 789.
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Ibidem, voi. I, Nr. 123, p. 458.
10 Arhivele Naţionale Romania. Dirccţie Judeţcana Succava. Fondul 36: Monasterea Putna, P.

11/36, p. 3-4. ’
11 M. Costăchcscu,
12

op.cit., voi. I, Iaşi, 1931, Nr. 123, p. 458.

Ibidem, voi. II, p. 566.

13 A.I. Gonţa, Urkundlichc Aufschliisse liber die Miinzen und Zahlungsmittcl der Moldau im

Handelsverkchr mit ihren Nachbarnlăndern im 14. und 15. Jahrhundert. în: Siidost
Forschungen 27. 1968, p. 56.
14 Slav. terh (de liung. terck ,uncri’) - greutatea de 30-40 de kg., care ar putea fl purtată pc
umeri.
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(Ungaria)... iar noi să-l cumpărăm bucăţi gata”'5, el avea în vedere necesitatea de a
cumpăra argint monetar pentru baterea monedelor proprii, cu care îi va fi mai avantajos să
plătcască marfa cumpărată. Acelaşi lucru l-a repetat în privilegiul său din 3 iulie 1460 şi
Ştefan III, carc avea nevoie de „argint ars dc la Ougor” pentru a bate monede proprii de
buna calitate. Astfel, baterea monedelor a pus capăt funcţionării grivnei.
în contractele dc împrumut dintre state au apărut definiţii naţionale de tipul „ruble
lituaniene”, „ruble de argint friagesc16” (a se vedea informaţiile următoare din anii 1388 şi
1411). Analiza acestor informaţii, deşi confirmă presupunerile făcute mai înainte despre
funcţionarea grivnelor în monede de argint în Moldova, totuşi, nu ne oferă temei pentru a
elucida fară rezerve această problemă. Să examinăm cazurile dc întrebuinţare şi
eventualele lor interpretări.
La 27 ianuarie 1388 regele polon Vladislav Iagello urma să împrumute de la
vasalul şi ruda sa, voievodul moldovean Petru Muşat, 4.000 “ruble în argint friagesc” pe
termen de trei ani. Prin scrisoarea din 10 februarie 1388 Petru-voievod a confirmat că i-a
dat dlui Varşavski pentru rege (3.000) mii în argint friagesc; această cantitatc a înccput să
fie dată la Luţk, apoi s-a dat la Suceava” 17, adică, o parte a fost dată la Luţk, iar restul
banilor au fost daţi la Succava, probabil, nu în monede, ci la greutate în bare (lingouri) de
argint. Dar şi peste 20 de ani, Ia 1411, mai trebuiau plătite încă 1.000 de ruble din datorie,
de aceea regele polon Vladislav scrie o nouă scrisoare de credit pe încă doi ani, prin carc
zălogeşte Sneatinul şi Kolomâia cu toată Pocuţia “pentru o mie de ruble argint friagesc ...
Dacă nu vom avea argint friagesc, vom da în ruble lituaniene sau cu alt argint topit. Dacă
1X
nu vom avea argint turnat, vom plăti cu groşi, atât cât valorează argintul friagesc...” .
Din scrisoarea care arată că nici după 23 dc ani datoria nu fusese restituită se observă
ieşirea din circulaţie a „argintului friagesc”, pe care regele propune să-l înlocuiască fie cu
ruble lituaniene, fie cu „argint turnat/topit”, sau cu alte ruble-brame, adică monedesemigroşi (la valoarea respectivă). Această scrisoare, care arată cauza numeroaselor
conflicte moldo-polone de mai târziu, a fost reluată după 330 de ani în limba română de
către cronicarul Grigore Ureche.
După cum vedem, regele polon de origine lituaniană Vladislav Iagello propune să
plătească în ruble lituaniene. Indicii de greutate ai rublei de tip limanian la finele secolului
XIII - în prima jumătate a secolului XIV, după cum o demonstrează ccle 409 ruble din
tezaurul Gribis de lângă Vilnius (1930), erau 105 g, iar opt grivne lituaniene cântăreau în
medie 192,457 g 19. Rămâne neclar fragmentul din text despre argintul „friagesc”. Din
textul analizat se poate admite că este vorba mai degrabă nu despre monedă bătută (deşi nu
se exclud, după cum observă M.F. Kotlear20, asprii genovezo-crimeeni, care circulau în
Moldova şi Ucraina), ci despre argint Uimat de origine italiană, adică sommo (iar ţinând
cont de legăturile comerciale, posibil, de origine genoveză.
E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romanilor, voi. II, 2: 1451-1510 /Culese,
adnotate şi publicate de N. Densuşianu, Bucureşti. 1892, Nr. 517, p. 679.
16 Din Italia (sau mai precis, după parărea mea, de la coloniile genoveşti pe Marea Neagră).
1 M. Costăchescu, op.cit., voi. II, Iaşi, 1932, Nr. 164, p. 603.
Ix Ibidem, voi. II, Nr. 177,2, p. 640.
19 J. Plewako, Grzywna w sredniowiecznej Polsce, na Litwie i Rusi. în: Biuletyn
numizmatyczny, Nr. 1 - 3 (237- 239), Warsza\va,1988, p. 88 .
20 M.<T>. Kotjihp, Hapucu iemopiiodiay u ji N 6 u , p. 38.
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2.
Istoria categoriei calcul-greutate. Pentru a înţelege cum arăta acest argint
friagesc, ce parametri de greutate avea el, să ne oprim puţin mai detaliat la geneza noţiunii
de greutate. După cum arată ccrcctările istorico-lingvistice şi numismatice, la început
grivna era o podoabă dc argint purtată la gât (din praslavă griva - „gât”). Aceste salbe în
sec. 8-9 cântăreau 6 8 (grivna sud-estică, sau kieveană), sau 51 de grame (grivna la
greutate, sau de Novgorod, din sec. 11-13). Ultima se întrebuinţa şi în mărimi multiple 102 sau 204 g în Scandinavia21.
în ceea cc priveşte originea acestor grivne, cercetătorii, ţinând cont de căile
comerciale şi cci mai verosimili parteneri comerciali, admit că grivna de Novgorod are
„rădăcini” vest-europene, deoarece după parametrii săi de greutate alcătuia o jumătate dc
funt din timpul Iui Carol ccl Marc (407,92 g), iar 1/8 din el - 51 g22. Mai puţin verosimilă
pare a fi altă ipoteză a lui A. Zubkov 23 despre aceea că 1/8 dc mină babiloneană, sau 10
sicii, „împrumutaţi dc slavi de la sciţi în scc. 7-5 î.e.n.”, deoarccc este prea mare distanţa în
timp între aceste sisteme. Nu mai puţin probabilă este şi opinia cercetătorului polon E.
Plewako, carc consideră că ambele grivne de 51 g şi 6 8 g sunt nemijlocit 2 şi 1,5 uncii ale
funtului iranian - ratei, cu greutatea dc 408 g. Drept argument în folosul său cercetătorul
invocă mărimea împătrită a grivnei de la nord, din Novgorod (51 g), care nu întâmplător,
după părea lui, alcătuia jumătate din ratelul iranian - 204 g.24. Mai verosimilă pare a fi
„urma bizantină” a acestor indicii. Datorită legăturilor comerciale între Rusia Kieveană şi
greci, în secolul X s-a stabilit un nou raport dc greutate, potrivit căruia 12 grivne echivalau
cu 5 livre bizantine. Având în vedere accste şi alte corelări, V.L. Ianin25 a constatat că
unitatea de greutate în Rusia a devenit jumătate din livra grea bizantină şi romană (327,456
g) cântărind 163,728 g (comparativ cu greutatea grivnei kievene din secolele XIII-XIV),
iar grivna echivala cu patru grivne monetare de calcul - grivne cun (grivne cunelor).
Studiind cu ajutorul elementelor de analiză lingvistică sistemul de pedepse în culegerea de
acte juridice „Ruska pravda” din Rusia, el a stabilit raportul „grivnei cun” dc calcul (68,22
g) faţă de monedele care se aflau în circulaţie în Rusia Kieveană, adică a găsit cursul lor de
schimb. Anume V.L. Ianin a argumentat greutatea grivnei de 68,22 g ca fiind o unitate de
calcul slavă tipică, potrivit căreia 20 de dinari romani, răspândiţi pe teritoriul Rusiei, cu
greutatea de 3,41 g, echivalau cu 68,22 g ale acestei salbe. Conform calculelor, 1 grivnă
cun echivala cu 20 dc nogaţi (dirhami arabi cu greutatea dc 3,41 g) sau 25 cuni (dirhami
obişnuiţi sau dinari vest-europeni cu greutatea dc 2,73 g), sau 50 rezani (semidirhami cu
greutatea de 1,36 g).
în secolele XI-XIV pc teritoriul Rusiei a încetat practic afluxul de monede dc argint
(dirhami şi dinari) din cauza epuizării zăcămintelor de argint în ţările occidentale. Mai mult

15
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21 J. Plewako, Grzywna w sredniowiecznej Polsce, na Litwie i Rusi, p. 4-5.
22 A. 3y6KOB, 3 a e a d x a a u u u K iten u H x u i e c b x o i z p u s u i , in y x p a m c b K a n y .\u 3 M a m u x a i â o n ic m u x a ,

1999,^2 2, p. 48.
A. 3y6K0B, 3azaoxa euuuxueunH xuiecbxoizpueni, p. 50.
2'* J. Plewako, Grzywna w sredniowiecznej Polsce, na Litwie i Rusi, p. 4-5.
' 5 B.JI. A h i i h , J je u e ^ c u o - e e c o H b ie c u c m e M b i pycacozo c p e d ite e e x o e b n : d o A to m o jib C X u u
M.: ftea-BO M ock. yH-Ta, 1956, p. 46, 206.
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decât atât, începutul avântului economic şi diferenţierea tot mai mare a populaţiei26, care
putea să-şi permită cumpărături mai costisitoare, a generat punerea în circulaţie a grivnclor
- bare dc argint masive, mai comode pentru transportul şi achitarea unor sume importante,
precum şi pentru prelucrarea podoabelor. Invazia tătaro-mongolă din anii 1240-1260 a
intensificat retopirea monedelor rămase în alte bare mari de argint pentru plata birurilor27.
Drept urmare, în Rusia a apărut aşa-numita „perioadă fară monede”, carc într-o măsură
mai mică a afectat şi partea de sud-vest (a sc vedea expediţiile lui S.V. Pivovarov). Aceste
piese de argint la greutate, cunoscute cu denumirea de grivne sau ruble, au particularităţi
distinctive.
3.
Tipurile grivnelor. Se cunoaşte că la Ermitaj, Muzeul de istorie din Moscova şi
alte muzee istorice din CSI sc păstrează peste 1500 dc diferite bare dc argint sau grivne,
carc la timpul lor au îndeplinit funcţia dc bani (inclusiv 1 1 0 grivne în colecţia Muzeului
naţional dc istoric a Ucrainei). Printre aceste bare, aflate în circulaţie în diferite regiuni ale
Ucrainei şi Moldovei, se găsesc piese de diferite forme şi greutăţi, carc în majoritatea
cazurilor depindeau dc locul aflării lor. Astfel, în nordul Rusiei, spre deosebire de Ucraina
Centrală cu grivnele ei kievenc, predominau barcle-ruble de argint caracteristicc
Novgorodului, iar în Lituania - cele de tip lituanian. în Bielorusia, în anii 1300-1370
predominau barele-rublc dc argint de tipul Novgorodului şi lituanian28, iar în Crimeca - de
tip tătăresc. Astfel, după locul principal al răspândirii lor şi după formă grivnele se împart
în kievene, cemigovcne, novgorodene29, ruble lituaniene la greutate şi ruble-isroi, somi
tătăreşti, precum şi ruble necunoscute „de argint friagesc”, aflate în circulaţie monetară în
Moldova.
Ce-i drept, grivne dc tip necunoscut pătrundeau şi în regatul galiţiano-volânean - în
cronica Ipaticvo, în jurul anului 1288, se arată că cneazul Vladimir Vasilcovici (12691288) „a văzut cu ochii săi bare mari de argint, şi cupe... pe carc le-a spart şi lc-a retopit în
grivne"3u. Grivnele de toate tipurile ' 1 erau retopite în forme deschise, care determinau
lungimea, lăţimea şi înălţimea lor, adică dimensiunile.

H.O. K o tjih p , «EexuoHemnbiu» nepuod u Mouemubie zpue/m: J.Jpeenepyccxue zpueubi'jKjazuit, in: Xpanumenb 'JpMumajica: C 6 . B o c n o M iin au m i n nayw . cTareii k 1 0 0 -J ie n u o co
•Uhh po>Kii. H.r. C n a c c K o ro , C H 6 : M 3;j-bo T oc. 3pMHTa>Ka, 2 0 0 4 , p. 117.
M. F. CnaccKHH, Pyccxcm MoHemnan cucmeAta: M cropuK O -H yM tnM ant'iecK uii OHepK, M%u-e 4 -e ,

“6

/lori., Jle n in g ra d : A iîp o p a. 1970, p. 71.
s B . P houcbhm , Batuxoe XHXMcectmo JIumoecxoe a XIV-XV ««. - «nepuod npaowcxozo
zpotua». In: rpotuoeuu o6iz i oanxiacbxa cnpoea a yxpainu: M n n y jie Ta cyM aciie: M a re p ia n n
M ijK nap. uayK. koh(J)., JlbBiB: Bh.zi.-bo JlbBiB. y n - T y , 2 0 0 5 . p. 79.

P. IU ycT, HyMijMomuxo. IcmopiH
n o e i6 ., K.: 3iiam iH , 2 0 0 7 , p. 7 1 -7 2 .

zpouioeozo o6izy mo Monemuoi cnpaeu a yxpărni.
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GVL: r anuiibxo-BojiuucbKuu Jlimonuc: /loc;iU >K cm iH. T c k c t. K oM C urap. / 3a p c;i.
K oT jm pa, K.: HayKOBa AyMKa, 2 0 0 2 , p. 147, 7 6 6 .
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R. Iakuşeva-Omeliancik ", cercetând amănunţit colecţia Muzeului naţional de
istoric a Ucrainei cu ajutorul unor cântare electronice şi a unui microanalizator englez, a
stabilit pc baza a 8 8 de bare dc argint subtipurile caracteristice ale grivnelor kievene,
novgorodene şi tătăreşti pentru o cercetare mai amănunţită. Analiza făcută de noi a datelor
obţinute de cercctătoare arată o mare oscilaţie a lor atât după dimensiune, cât şi după
greutate şi titlu. Bara digitiformă din Novgorod arc, de exemplu, un titlu mult mai mare
decât bara luntriformă - respectiv 980 şi 850 pin, ccea ce, probabil, demonstrează că ele au
fost turnate în diferite perioade de timp şi locuri diferite. Aşadar, examinând tipurile
principale, propunem în continuare indicii lor generali şi medii, folosind atât datele acestei
cercetătoare, cât şi alte investigaţii.
Grivnele kievene se împart după forma lor în plate (19: lungimea 79-90 mm;
greutatea 155,4-162,27 g; proba 902-975 %o), bombate (4: 78 mm; greutatea medie 157,6
g; 932 pm) şi ovale (scoici);
Grivnele centigovene sunt turtite la colţuri: rombiforme (127-153 mm; 196-204 g;
950 pm.), ovale (127-145 mm; 950 pm), unghiulare („ascuţite”) (197 g);
Grivnele novgorodene din sistemul de greutate „nordic”: luntriforme (5: 106-112
mm; 187,1-196,2 g; 825-903), luntriforme-fusi forme, fusiforme (5: lungimea 141-145,
greutatea 193,8-197,66 g; titlul 976-988 %o). Grivnele dc argint greutate dc tip nordic au
fost înregistrate, de regulă, în descoperirile monetare din secolul XIV în Novgorod ' 3 şi în
documentele din secolul XV;
Grivnele de tip lituanian aparţinând sistemului dc greutate „nordic” (197,15 g) cu
crestături şi „rublele lituaniene” sau rublele-isroi digitiforme dc tip lituanian (105-108 g;
1 0 - 1 2 cm);
Somii tătăreşti ai Hoardei de Aur: bare trapezoforme (201,8 g, titlul 969,9),
luntriforme („covăţele”) (195,3 g - 200 g, titlul 855);
Ruble friageşti sau sommo - potrivit surselor genoveze, bare de argint cu titlul 800
şi greutatea nominală de 206,5 g (în realitate aproximativ 200 g, iar diferenţa era acoperită
cu monede), care se produceau în coloniile genoveze de la Marea Neagră (Corfu, Chilia,
Tana).
Grivnele erau corelate după greutatea lor cu un anumit număr de monede: 50 de
arginţi (greutatea 3,27 g) echivalau cu o grivnă kieveană, 100 de dirhami tăiaţi a câte 1 g cu o grivnă nordică34, iar 202 aspri - cu un sommo genovez. în anii 1325-1327 o rublăisroi lituaniană echivala cu 30 de groşi praghezi (a câtc 3,6 g), iar o rublă lituaniană (189 g)
ajungea în 1356 deja la 60 dc groşi15. Indicii de greutate au fost puşi la baza unităţilor de
calcul - copa şi grivna. O marcă pragheză cântărea 250 g, din ea se băteau 60 de groşi
praghezi (copa), iar o marcă cracoviană cântărea 198 g - echivalentul a 48 de groşi
(grivna). De accca în Cehia şi Lituania, unde predominau groşii dc Praga, calculele se
R. Iakuşeva-Omeliancik 1999: P. fly u ic B a -O M C Jii> > u i'in K , Mouemithie zpueubi XI-XV eexoa
cofipaiuiM HauHOHajibHoro My3e» ncropHH YKpaHHbi). In: HvMi3Momuxo i (fycuiepucmuxa,
1999, -Ne9,, p. 15-23.
33 Jl.r.
f lim n , ffpeeuepyccxue zpuenu-3X3azuu. In: Xpanumenb 'JpMumavca: C 6 .
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^ o cjiizt/K cim a. T c k c t. KoM Cirrap. / 3a p e;i. M .O .K o T Jiap a, K.: HayKOBa ay-vina, 2 0 0 2 , p. 3 4 8 .
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făceau cu precădcre în copi (Scheck), iar în Polonia - în grivne (marca monetae in
pecuniae). Afară de aceasta, în Polonia Mare se folosea calculul prusian, potrivit căruia
marca se diviza în 4 ferdingi şi 24 de scoţi. Aşa cum grivna rusă la cântar sc diviza în 48 de
zolotnici, marca cracoviană se împărţea în 4 fertoni (semivarduncă), sau 24 dc scoţi, sau 48
de groşi, adică 1 grivnă număra 48 dc groşi. După cum atestă descoperirile, acest sistem,
datorită jumătăţilor dc groşi (polgrosz) ruşi şi polonezi, carc aveau o largă circulaţie, s-a
înrădăcinat şi în Moldova.
4.
Hotarele în timp şi statale ale baterii monedelor. Specialiştii consideră că
baterea lor a înccput pe la mijlocul secolului XI. La mijlocul secolului XII grivnele kievene
şi cemigovcne încă se aflau în circulaţie. Aceasta o dovedeşte tezaurul marc de la Berg din
Gotland (1967: 10 kg şi 369 g), care conţinea 34 dc grivne ccrnigovcne, 30 de dirhami
arabi, 3.000 de dinari şi bracteatele cu precădere din imperiul german, cei mai recente
dovedindu-se a fi bractcaţii din Quadlinburg din anii 1140-114536.
Asemenea „relicve” din „perioada fară monede”, după cum arată M.F. Kotlear37
continuau să apară în Ucraina atât în tezaurele monetare (7), cât şi în izvoarele scrise din a
doua jumătate a secolului XIV - satele de lângă Przemyszl se vindeau cu 200 „de grivne
de argint la cântar (greutate)”. Afară de acest tip de grivne, în documente se mai întâlneşte
termenul „grivne turnate” pentru definirea grivnelor monetare, cărora în sistemul dc banigreutate al Rusiei de Sud-Vest din a doua jumătate a secolului XIII le corespundeau barele
monetare de argint de aşa-numita „greutate nordică”38. V.L. Ianin a stabilit greutatea medie
a acestor bare pentru secolul XIV la 197,30 g (comparaţi cu grivna cracoviană! - O. O.) şi
a legat norma lor teoretică de semifunt 50 de ani mai târziu V.L. Ianin39 a precizat
greutatea grivnei nordice, care avea 48 de unităţi a câte 4,09 g, ca fiind de 196,5 g. însă
grivna iniţială (luând în calcul pierderile la ardere) cântărea 204,75 g în monede.
în ceea ce priveşte denumirea, de pe la mijlocul secolului XIV grivna în
terminologia monetară rusească începe să fie substituită dc rublă - o nouă denumire a
acestei mari unităţi de calcul. Rubla preia funcţia de grivnă monetară şi, probabil, de la
finele secolului XV - şi funcţia dc monedă dc calcul40. Grivna încetează a mai fi folosită
pentru definirea barei monetare de argint cu greutatea aproximativă de 2 0 0 g, ci devine mai
întâi unitate de greutate (200 g), apoi, cam pe la finele secolului XIV, se transformă în
noţiune de calcul pentru impozitele tradiţionale41.
Grivnele monetare, ca „ruble de argint turnat”, au continuat să rămână în circulaţia
monetară a Poloniei, Lituaniei şi Rusici-Ucraina pe tot parcursul secolului XIV, chiar până
pe la începutul secolului XV, paralel cu alt „argint turnat” - probabil, grivne tătăreşti şi
Monenmi zpuenu 3a «6ex\tonemnoi» do6u, in: rpotuoeuu o6iz i 6anKiecbKa
cnpaaa a yKpaiuu: M m iy iie Ta c y 'ia c n e : M a rc p ia jm Mi>K»ap. nayK. koik])., JlbBiB: B h/i.-bo
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nord-ruse cu o greutate aproape egala12. Aceasta se referă şi la Valahia vccină - în jurul
anului 1320 regele Carol Robert lua anual dc la domnitorul Ţării Româneşti Basarab un
marc tribut în mărci dc argint (marcarum argenti)43. în Rusia rublele turnate sunt amintite
din anul 1317, iar în Lituania la 1419 rublele lituaniene echivalau cu grivna de 191,29 g,
ccca ce corespundea cu 96 de groşi lituanieni, iar mai târziu cu 100 de groşi, bătuţi din
această grivnă44. Cu timpul, S. Hcrberstcin sublinia că în 1520 „bare de argint azi nu vei
mai întâlni”45, deşi cu numai o sută de ani mai înainte, adică la 1420, ele se mai aflau în
circulaţie.
Ultimele cazuri de întrebuinţate a acestei unităţi monetare de calcul în Ucraina au
fost înregistrate la mijlocul secolului XVII Guillom Lcvasser de Boplan, un minunat
cunoscător al Ucrainei din anii 1630-1650, nota în „Descrierea Ucrainei” (1660) că „nu
poate fi condamnat la moarte un nobil pentru uciderea unui ţăran carc aparţine altui nobil.
Potrivit legii, e suficient ca după condamnare să plăteşti 40 de grivne urmaşilor celui ucis
pentru a te curăţa de păcatul crimei”, şi menţionează: “Grivna echivalează cu treizeci şi
două de sous”46. Ţinând cont dc indicii de greutate ai monedelor din acea vreme - 20 de
sou în 1656 cântăreau 8,0070 g, 958 pm, 30 dc sou în 1682 - 15,334 g, 833 %o, iar 1/4 ccu
în 1611-1644, care (după raportul 1 ecu = 6 livre = 120 sou) ca 1,5 livre echivalau cu 30 dc
sou, cântărea 9,5610 g, 917 %o47, se poate considera ca dovedită transferarea polinominală
dc mai târziu a unităţii monetare dc calcul „grivna” asupra desemnării monedelor de
jumătate de taler.
5.
Descoperirile monetare şi rublele friageşti. Pentru a stabili cc reprezintă
misterioasele „ruble friageşti” care, potrivit unor izvoare scrisc, s-au aflat în circulaţie pe
teritoriul Moldovei în secolele XIV-XV, ne vom opri mai detaliat la descoperirile regionale
şi cele din Crimcea, dc unde se presupune că au venit ele. Din descoperiri se dovedeşte că
pentru Crimeea erau caracteristice grivnele tătăreşti luntriforme şi ccle novgorodene
fusifomic (digitiforme).
Grivne tătăreşti, după generalizările cercetătorilor, au fost descoperite, afară de
Crimeea, în alte 14 locuri, cu precădere lângă fluviul Volga (Kazan), în jurul Cernigovului
şi în bazinul Bugului dc Vest. Punctul cel mai dc sud este Crimeea, iar cel mai vestic Dobrogca de Nord. După părerea foarte discutabilă a cercetătorului german N. Bauer, ele
au apărut prin secolul XIV, deşi, în opinia noastră, poate fi admis şi mijlocul secolului
XIII, când tributul Rusiei în argint a înccput să ajungă la Hoarda de Aur. Grivnele tătăreşte
12 M.O. KoTjiHp. Hapucu iemopii o6izy ujtiuCm, p. 38.
43 C. Moisil, Monetelc României. în: Enciclopedia

României persoana morala si juridica sub

augustul patronaj al majestatii sale regelui Carol II / D.Gusti (Ed.), V ol.l: Statul, Bucurcsti:
Monitorul Oficial, 1938, p. 103.
44 P. Stancu, Contribulii la circulaţia monetară din Moldova, p. 177-178.
45 re p o c p n ire iin C unm iym i. 3ariMCKH o M ockobhh /ric p . c hcm. A.H. MajiecBa h A.B.
Ha3apenK O /rio;i pe;i. B.JL>hmua, M.: H3;j-bo M TY , 1988, p. 124-125.
4,1 B oiuian ne riiio.M JleB accep, O iih c YKpăiHH, Ki;ibKox npoBinum KopojiiBciBa riojibCbKoro, m o
TflineTbca »i;i «op/ionib Mockobu ; j o rp a m m b TpaiiCHjibBaniV, pa30M 3 ixniM ii 3BimaflMn,
ciiocoGom jkhith i BCzieiiHH boch, K.: HayK. ;iy.wKa; Yicp. ; iocji. in c r.: M a cc an ., 1990, p. 103.
47 Ch. Krause, C. Mishler, Standard catalog o f worid coins. World Coin Listings by Date and
Mint. Seventeenth Century 1601-1700 / C.R.Bruce II (Fd.), Th.Michael, G.Cuhaj,
F.J.Borgmann, M.Dudley, D.McCue, R.Tem, A.G.Berman, G.Keplinger, P.Montz, N.Douglas
Nicol,... Dr.A.Oguy et al., 3d ed., Iola, Wisconsin: Krause Publications, 2003, p. 225.
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erau bătute, de regulă, din argintul adus din Europa Occidentală pe cai comerciale sau din
argint prelucrat, adunat în Rusia în timpul strângerii birurilor’8. Somii tătăreşti, dacă
interpretăm datele furnizate de R. Iauşeva-Omeliancik49, prin indicii lor de greutate şi titlu
sc deosebeau substanţial în funcţic de locul descoperirii lor. Două „grivne tătăreşti din
gubernia Kazan (1895) aveau lungimea medic dc 1 0 2 mm, greutatea de 2 0 1 , 8 g şi proba
969,9 %o. Pentru trei „somi luntriformi” tătăreşti din ţinutul Zvcnigorodului (1863)
lungimea medie era de 107 mm, greutatea - 195,3 g, iar proba - 855%o.
în izvoarele scrise accste bare, cum ar fi „somul” (în arabo-turcica som „lingou”)
hanului Uzbck, sunt amintite pentru prima dată în anul 1328 (728 după Hidzhra) de cătrc
scriitorul Sabah-ad-din Abdallah ibn Fazllah. Călătorul Ibn-Batuta (1304-1370) a primit Ia
timpul său de la soţia hanului Uzbek aceste bare „saum” (sauma: forma singulară), care,
după calculele lui M. Kramarovski, cântăreau 5 uncii (195,3). Adaptându-se Ia circulaţia
monetară a Hoardei de Sur, genovezii din acea perioadă, locuitori ai oraşului C'orfu recent
înfiinţat (1290) şi ai Solhatului, se foloseau frecvent dc aceşti somi (sommo).
După calculele lui L. Baletto (1976), un sommo echivala cu o varga de argint şi
avea 45 de saggi şi un număr corespunzător dc aspri-baricade (de la 119 până Ia 122
aspri)50. Numărul asprilor depindea dc m ă r i m e a vargelor de argint, carc nu aveau aceeaşi
greutate - „uncie cântăresc mai puţin, iar altele mai mult decât s-ar cuveni în mod
obişnuit”, fapt consemnat de financiarul florentin F. Balducci Pegolotti, autorul
indrumărului «La Pratica della mercatura: Practica comerţului» (1333-1342)''. Un sommo
la fana (Azak) cântărea, în 1330-1340, 204,04-206,8 g, iar potrivit datelor lui E.
Schildbach, un somo la Tana cântărea 197,97 g, un sommo la Sudak - 202,5 g, un sommo
la Trapezund - 204,764 g (= 0,5 funţi), un sommo la Corfu —213,371 g. în 1363 la I ana I
sommo echivala cu 5 ducaţi veneţicni, 10 soldi, 120-150 aspri sau 120-150 grosso
veneţieni. în 1364 un sommo Ia Corfu echivala cu 200 de „aspri vechi ’, în 1381 - cu 133
aspri, în 1386 - cu 145 aspri, iar în 1410 - cu 200 de aspri. Fluctuaţia asprului era atât de
mare, încât din această cauză în 1449 solda funcţionalilor din colonia genoveză era plătită
în sommo de Kaffa (sumo argenti di Kqffa), iar pentru cheltuieli mărunte se dădeau aspri52.
5a. Descoperirile grivnelor pe teritorial Crimeii. După cum arată cercetările
;icluale5\ de regulă, pe teritoriul Crimeii sunt descoperite bare de argint luntriforme. Un
exemplu caracteristic în acest sens este descoperirea de la Aluşta. în anul 1998, în timpul
u n o r cercetări la cetatea Aluston (Aluşta, C r im e e a ) , a fost dezgropat un ulcior din lut ars
din secolele XIV-XV (perioada hanului Uzbck) eu 17 bare dc argint (greutatea 3.432,8 g)
având formă de trapez, cu o adâncitură în partea dc sus mai lată, din care cauză marginile
lor erau ridicate sub forma unei luntrii. Şase bare aveau lungimea de 10 cm, înălţimea de
1KH .l . CnaccKHH, Pyccmn Monemnan cucmeMa, p- 7149 P. MyuieBa-OMejibHHHHK, Monemubie zpuenbi Xl-XV eenoe,?. - ■
50 H.JI. Mbiu, C.B. A t e n u a , ICiad cepedpHnbJX tviamexamx aiwmoe XVeexa
In: Stratum Plus: ApxeoJiorHHecKMH -/Kypnaii, Khuihhcb; Otfecca, Cn6. BA ,

,

, P-

165.

Balducci F. Pegolotti B. L a P ra tic a della m arca tu ra , p. 43.
v IUI. Mbiu, C.B. AiWKcnna, Kjiad cepe6pmn«x wiamexciibix CJiumxoa XI vexa ia Anycmona,

51

p. 159-165.

.

"" B.JI. Mbiu, C.B. A/iaKcm.a, Knad cepeGpxubix nnameotcubix aiuvmoe XV aexa m Ajtycmoua,
p. 159-169.
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p.mă la 3 cm, iar greutatea - între 182,7 şi 197,5 g (2 din ele aveau titlul 900, iar celelalte 4
875). 11 bare mai lungi dc aceeaşi înălţime aveau lungimea de 11 cm şi, respectiv,
. .întăreau 200,9 - 223,9 g (4 din ele aveau titlul 900, iar restul 875). Greutatea medie a
tuturor celor 17 bare era de 201,929 g, ceea cc este aproape de greutatea medic a celor 35
de bare tătăreşti dc la Ermitaj (200,3 g). După părerea cercetătorilor, barele mai mici erau
folosite pentru a le schimba pc monede mai mărunte, iar cele mai mari - pentru tranzacţii
de valoare mare şi pentru a le schimba pe monede de argint mai bune. Afară de aceasta, în
circulaţie, unde, dc regulă, predominau somii tătăreşti (şi, de altfel, nu sc ştie de cc nu se
aflau somi genovezi), uneori nimereau şi bare de alte tipuri. La Chersones (Sevastopolul de
a/i) a fost descoperit aşa-numitul tezaur de la Chersones din anul 1889, carc conţinea 12
bare dc argint digitiforme, dc lip Novgorod, cu greutatea medie dc 193,73 g. Tezaurul
(probabil, aparţinând unor negustori) a fost tezaurizată în timpul unui mare incendiu cercetătorii presupun că aceasta s-a întâmplat în anul 1278 sau 1299, când oraşul a fost
atacat dc mongoli.
5b. Descoperirile grivnelor pe teritoriul României şi Moldovei. Descoperirile
locale din secolele XIV-XV arată că cea mai marc parte revine rublelor-barc de argint.
Dacă la Echimăuţi (Moldova) - regiune aflată sub influenţa puternică est-slavă - a fost
descoperit o grivnă kieveană, atunci în Dobrogea dc Nord (România) - regiune a
nomadismului tătăresc - în anii 1962-1963 a fost dcscoperit cel mai mare tezaur de grivne
cu o greutate de peste 25 kg, conţinând 92 de bare tătăreşti dreptunghiulare şi 11 bare de
formă neregulată. Unele bare nu erau marcate (cu simboluri sau ştampila lui Solomon),
ceea cc înseamnă că ele au fost turnate nu la monetărie, ci în atelierele bijutierilor din
oraş54. Din descrierile ulterioare ale cercetătoarei române A. Boldureanu55, în anul 2004. în
apropierea cetăţii dc piatră Orheiul Vechi (Moldova), aflată un timp îndelungat sub
controlul tătarilor, a fost descoperit un vas cu 65 dc bare-somi tătăreşti de argint
luntriforme. Această comoară dc ruble de argint, tezaurizate în stratul arheologic din anii
1340-1360, este prima din regiunea dintre Prut şi Nistru. Descoperirea din satul Prăgcşti
(judeţul Bacău) conţinea 2 bare-somi de argint tătăreşti luntriforme, patru hiperpeti
bizantini de aur şi 52 dc dirhemi tătăreşti şi imitaţii ale lor din anii 1280-1290. Ţinând cont
de gradul de uzură al dirhemilor, se poate admite că aceste monede s-au aflat în circulaţie
la începutul sec. 14. Aceasta înseamnă că la finele sec. 13 - începutul sec. 14 aceste unităţi
monetare circulau concomitent pe teritoriul viitoarei Moldove. Deosebit de valoroasă
pentru înţelegerea problemei este descoperirea de la Buruienesti, judeţul Neamţ, unde in
1985 întâmplător au fost descoperite la un loc 35 de bare-somi de argint tătăreşti
luntriforme şi 1.751 monede. Partea monetară a comorii conţinea 1.738 groşi moldoveneşti
din timpul domniei lui Petru Muşat (1377-1391) şi 12 monede străine (?) din jurul anului
137056, ceea ce demonstrează întrebuinţarea paralelă a monedei moldoveneşti anume <u

54 Ibidem, p. 161.
55 A. Boldureanu, Poklad tatarskych striebornych zliatkow objaweny pri Orheiul Vechi In:

Ikonografia penazu v Strednej a Vychodnej Europe. Medznarodne numizmaticke symposium,
Humcnne 13-16.9.2007: Matcrialy, Humenne, 2007, p. 46-47.
56 Din articolul: Elena Petrişor, Tezaurul medieval de la Buruieneşti-Doljeşti, în MemAntiq. X!1
- XIV (1980 - 1982), 1986, p. 171 - 191; aflam ca pe langa moneda moldovenească, tezaurul
mai conţine un dinar emis de Vladislav 1 Vlaicu, domn al Ţării Romaneşti, 8 ex. aşpri eniisi dc
Ioan Sracimir intre 1360-1396, un groş (groşik), emis dc Wladislas de Oppcln intre I ^72-
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somii tătăreşti la sfârşitul secolului XIV - începutul secolului XV. Nu sc exclude ca unităţi
dc calcul şi greutate similare să se fi aflat în circulaţic şi în Valahia vecină - în anul 1320
regele Carol Robert lua de la Basarab, domnul Ţării Româneşti, un mare tribut dc 7.000 de
mărci în argint anual (VII milia marcarum argenti)'7.
6.
Conclu/ii. Spre deosebire de „argintul ars”, topit din zăcămintele de minereu
sub formă brută, fără o greutate standard, „rublele de argint turnat/topit”, „rublele de
argint” şi „rublele dc argint pur”, folosite în documentele moldoveneşti, se refereau,
probabil, la grivnele monetare, turnate după un model anumit, aşa cum erau grivnele
tătăreşti sau de Novgorod. Aceste bare puteau avea şi jumătate de greutate, ceea ce a
determinat apariţia termenului „pol rubl: semimblă”. O analiză superficială a diversităţii
tipurilor de piese descoperite în Moldova şi Crimea (unde s-a mai înregistrat şi tipul
novgorodean nord-rus) şi luarea în consideraţie a indicilor dc greutate ne permit să
admitem întrebuinţarea concomitentă a somilor tătăreşti şi genovezi pentru operaţiile
comcrcialc mari. Aceasta înseamnă că somii tătăreşti puteau fi şi ruble genoveze sau
„friageşti”. Cercetarea descoperirilor de pe teritoriul Moldovei medievale demonstrează
apariţia concomitentă a somilor tătăreşti nu numai cu monedele bizantine şi tătăreşti, ci şi
cu cele moldoveneşti ale lui Petru Muşat. Aceste observaţii nc permit să constatăm că
„rublele friageşti”, amintite în documente la începutul secolului XV ca unităţi monetare ale
Moldovei, erau anume somii tătăreşti (posibil, dc o anumită configuraţie şi având un titlu
de argint ridicat). Compararea indicilor parametrici ai acestor descoperiri pe teritoriul
Moldovei şi Crimeii va contribui în perspectivă la soluţionarea definitivă a problemei
„rublelor friageşti”.
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R ezum at: Al doilea rege al ţării, Fcrdinand I, un om al datoriei şi cinstei, a fost
profund influenţat pentru toată viaţa de educaţia primită pe domeniul dc Ia Sigmaringen,
iar în România dc personalităţile reginei Maria, a prinţului Barbu Ştirbey şi a liberalului
Ion I.C. Brătianu. Pentru acest mic regat de la gurile Dunării, suveranul provenit din
familia Mohenzollem a fost cel carc a luptai din toate puterile pentru a ieşi ţara cu bine
din prima conflagraţie mondială, dar şi pentru unirea tuturor provinciilor româneşti.
C u vinte chcie: Fcrdinand, datorie, timiditate, Ion I.C. Brătianu, regina Maria.
A b stract: Fcrdinand I was both the man and the king that had to choose
betwccn the loyalty to the house o f Hohenzollern-Sigmaringcn and his new country,
Romania. The history showed us that, against his internai battle and against many other
encountered obstacles, his dccisions was right and changed the destiny o f the country
that adopted him. The article dcals with aspccts relatcd to Fcrdinand’s personal 1ifc,
minimizing the ones relatcd to the internai and externai politics o f the king.
Key w ords: Ion I.C. Bratianu, loyalty, timidity, debt, Quccn Maria.

Fcrdinand-Victor-Albert-Meinrad (acest ultim prenume vine dc la Sf. Meinrad,
care a fost un pustnic din familia Uohenzollern, ucis în anul 861 de doi tâlhari), principe
de Uohenzollern, s-a născut la Sigmaringen la 12/24 august 1865 ca tiu al prinţului
Leopold, pretendent la tronul Spaniei, şi al Antoniei, infantă de Portugalia, o femeie
frumoasă şi cultă, care era fiica reginei Maria de Gloria, urmaşă a prinţului Murat, rege
al Neapolelui şi frate cu Napoleon I.
încă din copilăria petrecută la Sigmaringen a dobândit un obicei dc a vorbi
numai atunci când era întrebat, carc i-a imprimat lui Fcrdinand sfiala de carc a suferit
întreaga sa viaţă: „Era rugat să vorbească tare şi clar şi trebuia - când sc lăsa antrenat să repete o dată, chiar dc două ori fraza spusă cam prea încet” 1.
Prima sa guvernantă a fost o alsaciană, apoi dr. Grobbcls l-a introdus în studiul
disciplinelor elementare, în special latina. După absolvirea liceului din Dusseldorf a
urmat cursurilc şcolii militare din Kassel, iar la douăzeci dc ani, în anul 1885, tânărul
prinţ a devenit sublocotenent în regimentul I al gărzii regale din Potsdam. în legătură cu
viaţa sa militară, primul său instructor la Sigmaringen a fost maiorul von Schilgen, în
timp cc însoţitorul său la şcoala militară, locotenentul von Unruch, nota despre el:
„Amabilul fiu princiar mi-a uşurat sarcina. Din punct de vedere militar, era extraordinar
dc bine înzestrat, bun la marşuri, bun la trageri, avea o bună vocc dc comandă şi
participa cu foarte multă însufleţire la activitatea noastră. Sc familiarizase foarte repede
cu activitatea şi cu camarazii”2. A urmat apoi universităţile din Tubingen, Lipsea şi
1 Fugcn

Wolbe, Ferdinand / întemeietorul României Mari. Editura Humanitas, Bucurcşti, p. 23.
p. 41.
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Bonn, unde a avut ca profesori eminenţi oameni de ştiinţă: filosoful Wundt, istoricul
Kupler şi juristul Friedebcrg\ Referitor la înfăţişarea sa în această perioadă, „era înalt,
slab, fara barbă, cu o faţă agreabilă pc care sângele neamului Braganza, din care se
trăgea după mamă, o înnobila cu o anumită disticţie exotică”4.
In anul 1886, Ferdinand a făcut o călătorie în România, răspunzând împreună cu
tatăl său invitaţiei trimise de unchiul său, regele Carol I. Soţia sa, prinţesa Elisabeta de
Wied, cu care s-a căsătorit la 3/15 noiembrie 1869, a născut la 27 august/8 septembrie
1870 o fetiţă, care a primit numele dc Maria. Aceasta s-a îmbolnăvit de scarlatină şi a
murit la 28 martic/9 aprilie 1874, cuplul regal al României rămânând fără nici un
moştenitor. în această situaţie delicată, Carol I a apelat la fratele său mai mare, Leopold
de Hohenzollem, deoarece, potrivit articolului 83 din constituţia dc la 1866:„în lipsă de
coborâtori în linie bărbătească ai Măriei Sale Carol I de Hohenzollem-Sigmaringcn,
succesiunea tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre fraţii săi sau coborâtorilor
acestora
în şedinţa Senatului dc la 14 martie 1889 Ştefan Greccanu, un vechi membru
al partidului conservator, cunoscut pentru îndeletnicirile sale heraldice, facc interpelarea
cuvenită asupra înscrierii principelui Fcrdinand în lista senatorilor ca moştenitor al
Coroanei, conform articolului 76 din constiUiţie6.
Deoarece tatăl său a renunţat la calitatea dc moştenitor, succesiunea i-a revenit
Iui Ferdinand, care, la 18 martie 1889, prin dccret regal, a fost proclamat moştenitor al
tronului României, cu titlul de Alteţă Regală, el sosind Ia Bucurcşti la 19 aprilie/l mai
1889. La 16/28 martie 1890, prinţul moştenitor Fcrdinand a fost ales membru de onoare
de cătrc Academia Regală de Ştiinţe. El nu participa pasiv la şedinţe ci ţinea discursuri
erudite şi studia acasă discursurile tipărite ale colegilor săi.
Chiar dacă a început să înveţe româneşte încă din perioada pctrccută la castelul
Sigmaringen, de la investirea ca prinţ moştenitor al României şi-au pus amprenta asupra
cunoştinţelor sale şi profesorii români: Ghe. Munteanu Murgoci, un reputat geolog, şi
Vasile D. Păun, care i-a insuflat dragoste pentru istoria ţării. Ultimul profesor
mărturisea despre Fcrdinand: „Prinţul era isteţ şi inteligent. Modul său de exprimare era
reţinut, cumpătat şi prccis. Avea o judccată clară. Pricepea imediat despre cc este vorba.
Lua cuvântul numai dacă avea ceva de spus şi dacă era convins că l-a cumpănit bine”7.
Despre Ioan Neculce, Ferdinand mărturisea într-o şedinţă avută loc la Academia
Română că I-a fermecat „cu limba-i curată, cu stilu-i împodobit, cu icoane pipăite şi cu
aşa de sănătoase poveţe”8.
O
mare pasiune a viitorului rege al României a fost botanica. Dragostea faţă de
acest domeniu i s-a dezvoltat tot în perioada copilăriei petrecute la Sigmaringen,
cunoscând multe plante rare în jurul eleştcului dc la Krauchenweis, dar şi din vacanţele
petrecute în Alpii elveţieni. Din prima scrisoare păstrată şi adresată tatălui său la 30

3 Constantin I. Stan, Regele FerdinandI „întregitorul"(1914-1)27), Editura Paideia, 2003. p. 7.
Robert Scheffer, Orient regal, cinci ani la curtea României, Bucureşti, 1997, p.76.
5 Ioan Scurtu, Regele Ferdinand, Editura Garamond, p. 9.
6 Titu Maiorescu, Istoria contimporană a României (1866-1900), Bucureşti, 1925, Editura
Socec, p. 268.
Eugen Wolbe, op. cit., p. 197.
s Ioan Lupaş, Istoria unirii românilor, Bucureşti, 1938, p. 344.
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iunie 1874 rezultă cclc afirmate mai sus: „Noi facem şi plimbări frumoase pe valea
Dunării şi la Inzigkofen, unde sc găsesc flori foarte frumoase”9.
Prinţul moştenitor era şi un pasionat de turism, vânătoare, drumeţie. La 13/26
februarie 1905 a fost ales preşedinte al Societăţii dc Turism Român. îndrăgea muzica
clasică, mai ales creaţia lui Richard Wagner şi se exprima corect în limbile engleză şi
franceză. Un alt domeniu familiar lui era heraldica, el preocupându-se îndeaproape dc
înfăţişarea decoraţiilor instituite. în cazul acestora, conform prerogativelor conferite de
constituţie în momentul în care a ajuns rege, el nu le oferea întâmplător, ci se interesa
îndeaproape de cei care urmau să le primească. Era, prin urmare, um om corect şi
imparţial. Acorda recompense nu la voia întâmplării, ci după meritele fiecăruia.
Fcrdinand a avut şi frumoase preocupări dc numismatică, filatelie, iubea arta, era
un om cult, politicos, extrem dc modest, discret şi avea o timiditate ieşită din comun.
Timiditatea sa a fost pe larg comentată de mulţi scriitori ai vremii, fiind analizată
din toate punctele dc vedere. Astfel, Martha Bibcscu îl denumeşte ca fiind un „prieten al
umbrei şi al tăcerii”, ca o „fiinţă delicată”. Ca o fină observatoare a persoanei prinţului
moştenitor, ea ne spune despre Ferdinand că „era profund creştin, iar creştinismul c o
dcmocraţic; fusese educat pentru a fi un gentilom, adică cxact opusul unui rege"10. Din
lucrarea dedicată viitorului rege dc către Martha Bibescu, mai aflăm că prinţul „nu
găsea nici o fericire în a aţâţa vanitatea femeilor şi a bărbaţilor oriunde se ducea, nu
gusta spectacolul pretenţiilor lor stârnite, al josniciilor, al răutăţilor, al egoismului lor,
toate însutite de prezenţa sa” 1\
De la Eugen Wolbe aflăm despre prinţ că era „plin de bunătate şi de intenţii
curate, el se îndârjea când era tratat cu asprime şi severitate. Numai că la el această
împotrivire se exercita spre interior, îl făcea să se autodisprcţuiască şi-i crea stări de
disperare” 12. I.G. Duca îl caracterizează pe moştenitorul Coroanei astfel: „Principele
Fcrdinand era dc o timiditate bolnăvicioasă. în public sau cu persoane pc care nu le
cunoştea bine, nu spunea un cuvânt. Mai mult, încerca să vorbească şi, pe urmă, cuprins
de fireasca lui sfială, abia îngăima câteva cuvinte fară rost sau fără interes. Spectacolul
era penibil” 13. Timiditatea şi interiorizarea care ies în evidenţă din relatările tuturor
celor carc au analizat personalitatea viitorului rege al ţării sunt rezultatul copilăriei
petrecute în mediul german dc la castelul Sigmaringen, dar şi a educaţiei militare
prusace extrem de severe.
în ceea ce priveşte relaţiile prinţului moştenitor cu funcţionarii care deserveau
curtea regală a României, Robert Scheffer ne zugrăveşte un tablou edificator: „Deşi
rezervat din fire şi chiar înclinat la o anume ipocrizie, critica destul de viu procedeele
multor funcţionari ai regelui faţă de el, pentru că aceştia îl tratau ca pe un minor lipsit dc
prestigiu” 14. Ferdinand beneficia de acest tratament în condiţiile în care, la venirea sa în
Bucureşti, avea 23 de ani. Tot în legătură cu viaţa privată a lui Ferdinand, Eugen Wolbe
ne descrie camera acestuia din palatul Cotroceni, amenajată după vechiul stil german:
9 Eugen Wolbe, op. cit., p. 26.
10 Martha Bibescu, Un sacrificiu regal: Ferdinand al României, Bucurcşti, 2000, p. 19-20.
11 Ibidem, p. 20.
12 Eugen Wolbe, op. cit., p. 212.
n I.G. Duca, Memorii, voi. I, Bucurcşti, Editura Expres, 1992, p. 135.
14 Robert Scheffer, op. cit., p. 83.
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„Ai fi zis că te găseşti într-o
veche casă patriciană,
în camera de lucru a unui adevărat
IC A
t
mare negustor hanseatic” . In accst cadru de inspiraţie prusacă se aflau aranjate reviste
şi cărţi srisc în germană de autori cunoscuţi ca Moeltkc, Schlieffen, Clausewitz, ctc. iar
pc pereţi atârnau chipurile principilor germani.
Firea sa sensibilă şi boemă care îl îndemna să fie cât mai aproape dc viaţa
culturală a fost în contrast cu îndemnurile primite din partea familiei de a urma cariera
armelor. A urcat scara ierarhiei militare sub atenta supraveghere a unchiului său carc,
însă, deşi ofiţer dc carieră, nu mai era la curcnt cu problemele militare datorită
preocupărilor pe care le avea în viaţa politică a României.
Fcrdinand a îndeplinit toate funcţiile militare, dc la comandant de pluton la
comandant dc corp de armată şi de inspector general de armată. A dovedit
conştiinciozitate şi perseverenţă în dobândirea noii strategii şi tactici militare. In 1935
Cezar Petrescu îi face un frumos portret, arătând: „Era, când a venit în ţară, un tânăr
bălan, cu ochii blajini şi cu obrazul rumen. A îmbrăcat dc la înccput uniforma ofiţerilor
din Regimentul 3 dc linie, strai negru cu peltiţe roşii şi fără nici o abatere s-a înlăţişat în
fiecare dimineaţă, la ceasurile 7, alături de ceilalţi camarazi de trupă. Aşa a intrat în
ucenicia datoriei. Sarcina nu i-a părut grea. Avea ca şi unchiul său, dc la aceeaşi obârşie,
sângele ostăşesc în vine. Şi ca să-şi cunoască bine armata pe care mai târziu avea s-o
călăuzească în războiul ccl marc al tuturor unirilor a schimbat regiment şi armă.
Pretutindeni lăsând amintire prietenoasă şi caldă, străină întru totul de recea privire
scormonitoare a unchiului său” 10.
Cât timp a trăit Carol 1, principele moştenitor a fost ţinut departe de viaţa
politică, nu i se îngăduia să primească şefi de partide şi să-şi exprime public atitudinea
faţă de problemele cu care se confrunta ţara. Dc acelaşi tratament a beneficiat şi în viaţa
particulară, dar şi după căsătorie când i s-a stabilit domiciliul la Palatul Cotroceni.
în aceste condiţii este dc înţeles faptul că Fcrdinand prefera să-şi petreacă timpul
în cadrul unităţii militare pe carc o comanda, departe de privirea dominatoare a
unchiului său şi unde putea participa în tihnă la chefurile zgomotoase. Presa
antimonarhică şi republicană îi dădea calificative dintre cele mai dure: urecheatul,
chibiţul, moş Teacă17. Deşi a părăsit ţara unde văzuse lumina zilei şi unde îşi începuse
primele studii, în noua patrie, principele, şi mai apoi regele Fcrdinand purta încă la
uniforma română sabia de ofiţer din garda prusacă,
având pe mâner stema Prusiei şi
io
blazonul alb cu negru al familiei dc Uohenzollern ‘.
în legătură cu viaţa sa privată, o serie de amănunte găsim în lucrarea lui Robert
Scheffer: „N-avca nici un fel de aventuri galante. Castitatea nu-i o virtute foarte
apreciată în societatea românească. Cuminţenia lui mai mult mira decât plăcea.
Suveranii erau blamaţi că nu-1 lasă mai liber pc flăcău, care trebuia să aibă şi cl
dorinţe” l<>. După finalizarea unui dureros episod din particular cu Elena Văcărescu care
v-a lăsa urme adânci în conştiinţa celor doi, Fcrdinand a cunoscut-o la o pctrecere de

15 Eugen Wolbe, op. cit., p. 207.
u' Cezar Petrescu, Cei trei regi, Bucureşti. Editura R.A.I., p.70.
17 I.G. Duca, Memorii, voi. I, Bucureşti, Editura Expres, 1992, p. 89.
Ix Martha Bibescu, op. cit., p. 41.
|l>Robert Scheffer, op. cit., p. 128.
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familie în Munchen pe Maria Alexandra Victoria dc Edinburgh, în martie 1892.
Această tânără prinţesă s-a născut la 17/29 octombrie 1875, la Eastvvell Park, în
comitatul Kent. Ea era prima fiică a ducelui şi a ducesei de Edinburgh. Tatăl ci, Alfred,
era al doilea fiu al reginei Victoria a Angliei, prinţ de Edinburgh şi mare duce dc GothaCoburg, titlu primit de la tatăl său german. Mama Măriei era mare ducesă rusă şi se
numea Maria Aleksandra, singura fiică a ţarului Alexandru al II-lea. Maria Alexandra
Victoria avea un frate mai mare, Alfred, şi trei surori mai mici: Victoria-Melita,
Alexandra Victoria şi Beatrice20.
Logodna lui Fcrdinand cu prinţesa engleză a fost anunţată oficial de ministrul
român de externe, Alexandru Lahovary, în şedinţa Senatului din 25 mai/6 iunie 1892.
Acest anunţ a fost primit cu satisfacţie de poporul român, deşi avea un pronunţat
caractcr politic. Relevând acest lucru, Titu Maiorescu arăta, în şedinţa Camerei
Deputaţilor din 28 noiembrie 1892: „Căsătoria apropiată a Moştenitorului Tronului cu o
prinţesă din ilustra casă a Marii Britanii şi Irlandei a produs în întreaga ţară cel mai
adânc sentiment dc bucurie (...). Regatul nostru constituţional se vede aşezat pe trainice
temelii, alături de celelalte state dc cultură europeană. Majcstatea Ta, prin asigurarea
succesiunii, dai o nouă consfinţire statornicelor aspiraţii naţionale”21.
Nunta a fost programată pentru ziua de 29 dcccmbrie 1892, în castelul dc la
Sigmaringen. Din suita regelui Carol I carc s-a deplasat în Germania nu lipseau Lascăr
Catargiu, primul ministru, lorgu Cantacuzino, Alexandru Lahovary, ministru dc externe.
Ion Kalcnderu, administratorul Domeniilor Coroanei, G. Cantacuzino, preşedintele
Senatului, generalul G. Mânu, preşedintele Camerei Deputaţilor, generalul Florescu,
Dimitrie Sturdza, generalul Vlădescu, aghiotant al regelui, coloneii Robescu şi
Comănescu, maiorul Cocea, comandantul batalionului de vânători unde activa prinţul
moştenitor22. Regina Elisabeta nu a fost prezentă la ceremonii deoarece, potrivit lui
lancu Cerkcz, „e tot suferindă de nevoi la un castel Seghenhaus lângă Ncured”23.
După finalizarea ceremoniilor legate de nunta prinţului Ferdinand în Germania şi
continuate în regatul României, în toamna următorului an, la 3/15 octombrie 1893,
Maria a născut un băiat, care, potrivit statutelor casei regale, a fost botezat în religia
ţării, cea ortodoxă, primind numele Carol. Un an mai târziu , lot toamna, a venit pe lume
al doilea copil al tinerei perechi princiare, Elisabeta, căsătorită, mai apoi, cu prinţul
George al Greciei. Şi ea a fost botezată în religia ortodoxă, dar au intervenit unele
probleme. Contemporan al evenimentelor, Titu Maiorescu arăta: „La principesa
Elisabeta (născută 29 septembrie 1894) fusese oarecari ezitări de vreme cc articolul 82
al Constituţiei după explicarea dată de Constituantă nu cere religia ţării decât pentru
coborâtorii în linie bărbătească(...). Totuşi, după stăruinţa D-l P. Carp, s-a hotărât
botezul ortodox pentru toţi copiii şi dc acum înainte nu mai poate interveni nici o umbră

"0 Paul Quilan, Regele Playboy, Carol al II-lea al României, Bucureşti, Editura Humanitas,
2001, p. 9.
21 Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, voi. IV( 1888-1895), Bucureşti, Editura Socec,
1904, p. 573.
22 Constantin I. Stan, op. cit., p. 23-24.
1Gh.I. Bodea, Via/a lui Carol al II-lea. Destinul unui pribeag, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2000,
p. 21 -22; N.G. Pravila, Majestatea Sa regele Ferdinand I al României, Bucureşti, 1915, p. 23.
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între ţară şi familia regală”24.
în privinţa religiei, la fel ca şi unchiul său Carol I, Ferdinand a fost un catolic
fervent, iar Maria, aidoma reginei Elisabeta, se născusc protestantă. Prinţul, şi mai târziu
regele României, a fost foarte tolerant şi cu adepţii celorlalte religii. în urma botezării
copiilor săi în religia ortodoxă, scaunul papal l-a excomunicat, iar în ultimele clipe ale
vieţii a stămit mult să se realizeze concordatul cu Vaticanul, care a fost semnat dc
Vasile Goldiş şi cardinalul Gasparri la 10 mai 192725.
Continuând pc acceaşi linie religioasă, Martha Bibescu susţine despre Fcrdinand
că „el va trebui să pretindă că nu e câtuşi de puţin german, ci român; el, un catolic
fervent, va trebui să se pretindă protcctond unei biscrici schismatice; va trebui, mai ales,
să pretindă că c altceva decât un om, iar dintre toate prefăcătoriile, aceasta va fi ccl mai
greu dc îndurat pentru sufletul său curat”26. Marele nostru istoric N. Iorga afirmă şi el
despre principcle român, dc origine germană: „Adânc religios...care fusese crescut în
atmosfera bismarekiană, el îşi căuta în ceasurile grele refugiul într-o coştiinţă care se
on
. .•
.
rostia prin rugăciune” . Un alt episod care i-a marcat restul vieţii este cel produs în mai
1897, când s-a îmbolnăvit de febră tifoidă. Deşi a dat dovadă de o mare tărie de caracter
prin faptul că nu s-a plâns de suferinţele îndurate, în noaptea de 15-16 mai a apărut un
zvon că bolnavul e pc moarte. La căpătâiul său a fost chemat doctorul Leydcn de la
Berlin, care s-a alăturat echipei medicale constituite din doctorii Buicliu, C.
Cantacuzino şi Kremnitz28.
Ferdinand a supravieţuit ca prin minune, a învins moartea, dar a rămas suferind
şi foarte schimbat fizic: „Slăbise mult, trupul lui era ca un schelet, faţa îi devenise
palidă ca de mort, iar ochii erau duşi în fundul capului. Urechile păreau acum lungi şi
dezlipite de cap”29. Din aceste motive, de acum încolo toate fotografiile sau portretele
sale vor fi executate din profil. I. G. Duca, care l-a cunoscut după această cumplită
boală, scria în memoriile sale următoarele: „Gesticulaţia sa neîndemânatică, obicciul
său nenorocit dc a se legăna când pc un picior, când pe celălalt, precum şi urechile lui
cam mari, dezlipite dc cap, dădeau înfăţişării sale fizice o compromiţătoare stângăcie şi
o lipsă cumplită de armonie şi de majeştate”30. La rândul său, un alt contemporan scria
peste ani: „De pc urma tifosului dc care a suferit şi era cât pe-aci să-l coste viaţa lui
Fcrdinand, nu supravieţui decât doar neasemuita frumuseţe a mâinilor sale”31.
Cea care i-a rămas mereu o prietenă fidelă, Martha Bibescu, ne informează că
„părul care îi crescuse după boală nu mai era blond, ci de un castaniu şters, amestecat cu
cenuşiu; avea obrajii scobiţi, iar ochii lui albaştri, obosiţi, străluceau imobili între
pleoapele înroşite... bustul scund şi picioarele lungi îl făceau să pară mic când stătea la

24 Titu Maiorescu, Istoria contimporană..., p. 300.
25 Antonie Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939. Elie Miron Cristea.
Documente, însemnări şi corespondenţe, Sibiu, 1987, p. 68-72.
2I' Martha Bibescu, op. cit., p. 22.
27 N. Iorga, Istoria romanilor, întregitorii, vol.X, Bucureşti, 1939, p. 352.
28 Titu Maiorescu, Istoria contimporană ..., p. 371-372.
29 Constantin 1. Stan, op. cit., p. 29.
30 I. G. Duca, Memorii, voi. I, Bucureşti, Editura Expres. 1992, p. 135.
31 Sterie Diamandi, Galeria oamenilor politici, ediţia a Il-a, Bucureşti, Editura Gesa, 1991, p. 5.
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masă, pe cal, în trăsură sau în lojă” .
Pentru a se vindeca mai repede, medicii i-au recomandat să plece pentru
convalescenţă în străinătate, la Nisa. Prinţul moştenitor lipsise cam mult din mijlocul
trupelor, iar acest lucru putea avea consecinţc negative. De aceea, Carol I a numit-o pe
prinţesa Maria comandant onorific al regimentului dc cavalerie 4 roşiori.
După ce starea sănătăţii sale a început să se amelioreze treptat, prinţul a reintrat
în contact cu viaţa publică. Astfel, Ferdinand şi Maria au fost prezenţi, împreună cu fiii
şi fiiccle, la reprezentaţiile de la circul „Sidoli”, la concertele din sala Ateneului Român,
la spectacolcle de operă şi operetă dc la Teatrul Liric. Cuplul princiar organiza dese
excursii la Sinaia, Băneasa, Câmpulung, lua parte la cursele cc se desfăşurau la
hipodromul „Băneasa” şi nu lipseau de la actele de binefacere din capitală ori dc la
Sinaia. Accstc obiceiuri cu caracter filantropic s-au menţinut şi după cc Ferdinand şi
Maria au devenit suveranii României, aşa cum reiese şi din lucrarca lui Eugen Wolbe:
„în primele săptămâni ale domniei sale, regele făcusc împreună cu regina deplasări cu
automobilul prin toate părţile regatului său, ca să împartă bani la săraci. Acum, după doi
ani, când ziua mobilizării este deja stabilită, asemenea excursii-în compania fiicelor lorau ca scop încurajarea şi îmbărbătarea populaţiei rurale mai ales din localităţi depărtate,
lipsite de acces la căile dc comunicaţie”33.
Dacă aceste manifestări publice erau rodul impulsurilor venite din suflet
împletite cu o mare curiozitate de a cunoaşte ţara, în schimb, relaţia sa cu regele Carol I
era una destul de dificilă. Astfel, principesa Maria scria peste ani despre contactele între
cei doi că „Ferdinand se găsea adesea între ciocan şi nicovală. Nu împărtăşea
întotdeauna părerile unchiului şi uneori se simţea jignit, ba chiar umilit prin purtările lui
poruncitoare, însă rămânea tot supus, ascultător şi răbdător până într-atât încât îl
admiram, cu toate că simţeam că fierbe sângele în mine”34. După ce a murit Carol I în
1914, Ferdinand a început să plângă , iar durerea sa era „durerea sclavului care şi-a
pierdut stăpânul şi nu ştie ce să facă cu libertatea”35, nota o doamnă de la curtea regală.
Deşi au avut multe fricţiuni iar regele a fost dc cele mai multe ori rece şi dur cu
prinţul moştenitor, încercând să-l înveţe şi să-l pregătească pentru sarcinile carc vor
urma, în sufletul său cinstit şi nobil Fcrdinand l-a regretat sincer. în acest sens, cuvintele
reginei Maria sunt grăitoare: „Soţul meu era cel mai crcdincios urmaş al unchiului său,
cel mai răbdător şi cel mai ascultător moştenitor al lui, era pentru poporul său ca o carte
închisă, nimeni nu ştia ce simţea”36.
Un alt martor al evenimentelor, generalul Radu R. Rosetti, pe atunci maior în
secţia operaţii din Marele Stat Major, relata în memoriile sale că a fost chemat dc
Ferdinand la Cotroccni „în legătură cu unele măsuri privitoare la înmormântarea
Regelui Carol”. Cu acest prilej, memorialistul i-a înfăţişat proiectul dc ordin de zi către
armată „ce fusesem însărcinat să rcdactez, pe care l-a aprobat întocmai. Prczcntându-i
condoleanţe şi în acelaşi timp omagii, mi-a vorbit dc greaua sarcină ce-i revenea’" 7.
32 Martha Bibescu, op. cit., p. 26.
33 Eugen Wolbe, op. cit., p. 132.
4 Regina Maria, Povestea vieţii mele, voi. II, Bucureşti, Editura Eminescu, 1991, p. 33-34.
35 Sterie Diamandi, Galeria oamenilor politici, Bucureşti, Editura Gesa, 1991, p. 7.
M) Regina Maria, Povestea vieţii mele, voi. II, Bucureşti, Editura Eminescu, 1991, p. 397.
37 General Radu R. Rosetti, Mărturisiri 1914-1919, Bucureşti, Editura Modelism, 1997, p. 67.
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Conjuctura nu tocmai favorabilă în carc venise la tron Ferdinand este relevată de
N. Iorga astfel: „Nu se poate începe o domnie în mai grele împrejurări decât a lui
Ferdinand I, astăzi Rege al României. în interior, problema materială aşa de grea a
liberării ţărănimii dintr-o robie economică fără pereche(...).
Iar la hotare, războiul european, furia milioanelor, toate patimile de cuccrire
dezlănţuite, violenţa, brutalitatea, serbându-şi infernul sabat, pe când noi stăm înaintea
întrebării nespus de grele ca urmare a însuşi viitorul nostru naţional, nu numai al
României, dar al tuturor românilor” . După preluarea frâielor statului român, Ferdinand
s-a confaintat timp de 2 ani, între 1914 şi 1916, cu o luptă cumplită care s-a dat în
sufletul său între descendenţa germană, care îl determina să se alieze cu Puterile
Centrale, şi datoria faţă de noua ţară, care îl împingea în tabăra Antantei. Această
sittiaţie dificilă este foarte bine ilustrată de Cezar Petrescu: „E destul să cunoaştem că în
•
•
••
*
in
doi ani ţara l-a văzut cu ochii încărunţind de la zi la zi” .
în accastă perioadă dc neutralitate din timpul primului război mondial plină de
incertitudini, noul rege al României a căutat să cunoască şi să înţeleagă cât mai bine atât
mediul politic, cât şi nevoile poporului. Astfel, Cezar Petrescu ne spune că „îi plăcea să
rătăcească singur prin sate, să intre în bordeiele cclc mai sărace şi să-şi facă prieteni din
copii, din femei, din câini”40.
Presiunea la care era supus regele în această perioadă nu venea doar din
exteriorul ţării şi din lupta între cclc două curente în mediul intern, ci şi din cadrul
familiei. Astfel, regina Maria, spre deosebire dc predecesoarea sa, Elisabeta, nu a rămas
departe dc viaţa politică. Ea participa la convorbirile cu diplomaţii străini sau cu
oamenii politici români. Acestora din urmă le acorda chiar audienţe. Relaţiile dintre cei
doi soţi nu erau dintre celc mai bune. Aflat în preajma familiei regale, I. G. Duca nota în
memoriile sale că „o adevărată, o dccisivă influenţă ca nu putea exercita, că legătura
sufletească dintre ei era prea slăbită. Prea erau departe şi străini unul de altul. în
tinereţea lui el o iubise mult. Această dragoste nu fusese însă împărtăşită. Regina Maria
fusese iritată dc bolnăvicioasa lui nehotărâreşi, cu avântul şi superficialitatea ei, luase
timiditatea lui drept lipsă de inteligenţă. Se obişnuise deci să-l bruscheze şi să-l
dispreţuiască. El răbdase şi suferise în tăcere. Când s-a urcat pc tron, dragostea lor se
stinsese dc ani de zile”41. în momentul în care Ferdinand s-a decis să semneze actele de
alianţă cu blocul Antantei, el devine un „mucenic al datoriei”, aşa cum îl numeşte Ioan
Lupaş. Din opera aceluiaşi scriitor aflăm că regele ar fi afirmat: „Germanii spun:
Germania mai presus de toate... Eu, eu am zis: Datoria mea mai presus de toate!...”4-.
In legătură cu momentul perfectării alianţei cu Tripla înţelegere, N. Iorga
observa că „în noaptea aceasta sufletul său a încercat cca mai mare suferinţă morală din
viaţa sa, dar totuşi speră că din cenuşa dc astăzi, pentru vrednieul său popor, va răsări
mâine o floare demnă de el”43.

’KN. Iorga, Războiul nostru în note zilnice, voi. I, Craiova, Editura Ramuri, p. 64-65.
Cei trei regi, Editura Rai. Bucureşti, p. 83.

,9 Cezar Petrescu,
411 Ibidem, p. 7 1.
41
4

I. G. Duca, Memorii, voi. I, Bucureşti, Editura Expres, 1992, p. 140-141.
Ioan Lupaş, op. cit., p. 353.
N. Iorga, Istoria românilor, întregitorii, voi. X, Bucureşti, 1939. p. 401.
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împăratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, a fost profund surprins, deoarccc nu
credea că nepotul său va angrena România în război dc partea Antantei. într-o telegramă
expediată la 18/31 august 1916 de contele Thum lui St. Burian se precizează: „Aflu
strict confidenţial din anturajul mai apropiat al împăratului Wilhelm că acesta şi-a
pierdut complet cumpătul din declaraţia de război a României, în posibilitatea căreia el
nu voise să creadă niciodată, sub influenţa rapoartelor plenipotenţiarului german şi a
ataşatului militar de la Bucureşti” .în calitate de cap al familiei de Uohenzollern,
împăratul i-a retras lui Fcrdinand ordinul casei sale, precum şi toate gradele, onorurile şi
decoraţiile pc carc i le acordase45. Deşi confruntat cu multiple dificultăţi legate de
excomunicarea dc către Vatican, dc moartea unchiului Carol I, izbucnirea războiului şi
îndepărtarea de familia rămasă în Germania, Ferdinand s-a identificat cu cauza
românească şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a realiza idealul poporului. Astfel,
atitudinea sa hotărâtă este relevată de îndemnul către soldaţi şi ofiţeri „să nu dea înapoi,
ci să-şi păstreze cu orice preţ poziţiile de luptă(...). O poziţie ce a fost pierdută să fie
imediat atacată şi reluată. Munţii noştri, carc dc mii dc ani au fost leagănul şi pavăza
neamului, să fie zidul nebiruit unde valurile de oţel ale vrăjmaşului să se sfarme înaintea
vitejiei apărătorilor; cinstca oştirii şi salvarea patriei o cere”46.
Trăirile interioare ale regelui sunt relevate şi cu ocazia frământărilor din Rusia,
care au culminat cu lovitura dc stat bolşevică, fapt deosebit de important pentru mersul
războiului, cu atât mai mult cu cât vecinul din est era un aliat. Martoră a evenimentelor,
regina Maria descria în jurnalul său accastă stare de spirit: „Nando e abătut şi
deznădăjduit. Mă tem că sc află în pragul unei adevărate năruiri. Ultimele veşti din
Rusia au fost atât de disperate şi atât de îngrozitoare pentru noi încât Nando spune că
vede sfârşitul cu paşi uriaşi”47.
Un alt moment dramatic al războiului au fost negocierile şi apoi încheierea păcii
de la Buftca-Bucureşti, care l-au marcat profund pe rege. Aflat în preajma lui Ferdinand,
I. G. Duca nota cu vădită compasiune în jurnalul său: „Sărmanul mărturisea pe urmă că
numai datoria către ţară l-a făcut să trcacă peste simţământul său de demnitate de om şi
că niciodată n-a avut impresia că îndatoririle lui regale îi impun un sacrificiu atât de
«o
dureros” . Din lucrarea aceluiaşi autor desprindem o scurtă caracterizare a suveranului
ţării cu privire la atitudinea acestuia faţă de război: „în mijlocul nenorocirilor războiului
a fost admirabil, a înfruntat înfrângerile, nedreptăţile, umilinţele cu o tărie sufletească
neobişnuită. Fără un cuvânt de învinuire, fără o clipă de descurajare, cu resemnarea
creştinului ce îndură suferinţele purgatoriului în speranţa fericirii neamului”49.

1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român. Documente
externe, voi. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucurcşti, 1983, p. 825. doc. 249.
45 Sterie Diamandi, Galeria oamenilor politici. Editura Gesa, Bucurcşti, 1991, p. 16; Sorin
Damean, Regele Ferdinand al României şi războiul pentru întregirea naţională 1916-1918, în
voi. 1917 pe fronml de est (coord. V. FI. Dobrinescu, Horia Dumitrescu), Editura Vantrop,
Focşani, 1997, p. 241.
46 Cuvântări de Ferdinand I, regele României, 1889-1922, Bucureşti, Fundaţia Culturală
Principele Carol, 1922, p. 98-99.
47 Regina Maria, Povestea vieţii mele, voi. II. Bucureşti, Editura Eminescu, 1991, p. 308.
,s I. G. Duca, Memorii, voi. IV, Bucureşti, Editura Expres, 1992, p. 8 6 .
49 Idem, Amintiri politice, voi. I, Munchen, 1981, p. 120.
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La puţin timp după finalizarea conflagraţiei mondiale, regele a fost contemporan
cu cel mai important moment din istoria ţării, unirea de la 1918. în accste clipe de
maximă efervescenţă pentru toţi românii, Ferdinand era optimist, căci avea încredere în
viitor, deoarece „temeliile sunt puternice, bazate pc principii democratice”. El aducea
un fierbinte omagiu şi exprima profunda sa recunoştinţă faţă dc cei care „prin victoria
lor au contribuit atât de mult ca să putem trăi momentele măreţe ale prezentului”.
Regele lansa, în final, un apel tuturor românilor pentru consolidarea statului naţional
unitar român: „Să consacrăm unirea gândurilor, unirea sufletelor, dar şi unirea în munca
roditoare, prin strigătul Trăiască România Mare, puternică şi unită” 50. Cu acelaşi prilej,
al Marii Uniri, Ferdinand mărturisea că „în inima mea nu este alt sentiment mai tare
decât iubirea de ţară’01. Un alt aspect interesant este relaţia pe care a avut-o regele cu
mediul politic din România. în acest caz, Ioan Scurtu ne informează că „în marca sa
misiune constituţională, de a domina viaţa politică şi a fi un arbitru între partide, regele
Ferdinand era un învins şi, desigur, era conştient de accastă realitate”52.
In comparaţie cu Carol I, Ferdinand s-a încadrat strict în normele constituţionale,
nu şi-a îngăduit decât rareori iniţiative proprii, doar de ordin secundar. Nu a intervenit
direct, ci a ascultat punctele de vedere ale colaboratorilor şi apoi a luat o decizie. El a
fost înconjurat dc o camarilă, fiind dominat dc personalitatea lui Ion I. C. Brătianu. Sub
impulsul liderului liberalilor, regele a uzat şi abuzat dc dreptul legal de a dizolva
parlamentul, a creat crize politice, a demis guverne, fără a exista un conflict între
puterea executivă şi cea legislativă. în mod firesc, regele trebuia să ţină seama de
influenţa politică a partidelor şi pe această beză să ia decizii. în fapt, Ferdinand nu şi-a
îndeplinit această prerogativă constituţională, el părtinind, în mod evident, anumite
partide şi defavorizând pc altele. A făcut-o adesea nu ca urmare a propriei sale voinţe, ci
sub presiunea camarilei. Deşi după făurirea unirii dobândise un real prestigiu, Ferdinand
n-a făcut efortul de a ieşi de sub tutela lui Ion I. C. Brătianu şi de a promova o politică
proprie. Ar fi fost foarte greu pentru suveran să facă acest lucru din moment ce, în
clipele de mare tensiune, îl podideau lacrimile şi nu mai era în stare să poarte o discuţie
coerentă. Deşi a dorit pacificarca spiritelor politicc şi realizarea unui guvern dc uniune
naţională, prin colaborarea principalelor partide, regele Ferdinand n-a reuşit în acţiunea
sa, rămânând, până la sfârşitul vieţii, „prizonierul” lui Ion I. C. Brătianu, al reginei
Maria şi al lui Barbu Ştirbey.
Ferdinand a avut o serie de greutăţi în familie, generate de firea nestatornică ,
aventuroasă, a primului său fiu, Carol, urmaşul lui la tron. De trei ori, fiul rătăcitor a
renunţat la titlul de prinţ moştenitor, ultima dată irevocabil, la sfârşitul anului 1925.
Regele României Mari a înfruntat cu stoicism şi tenacitate boala nemiloasă,
teribilul cancer care i-a măcinat întregul organism. Nu s-a plâns nimănui, dovedind o
excepţională tărie de caracter. Chiar dacă s-au vehiculat multe idei în legătură cu data la
care s-a stins din viaţă suveranul ţării, N. Iorga ne informează că moartea accstuia s-a
produs la 19 iulie 1927. Astfel, Armând Călinescu afirmă în însemnările sale politice:
„S-a şoptit stăruitor că regele ar fi murit cu câteva zile înainte şi că lucrul a fost tăinuit
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pentru a nu se ivi complicaţii din lipsa unui Parlament legalmente constituit”53.
în ziua de 22 iulie 1927, după citirea prohodului, la desfacerea testamentului şi a
codicilului a participat familia regală alături dc ministrul dc justiţie, Stelian Popescu,
patriarhul Miron Cristca şi Ionel Brătianu. Codicilul a fost întocmit la 11 ianuarie 1926
şi sublinia că renunţarea la tron a principelui Carol a fost o încercare pentru familia
domnitoare. Suveranul scria că măsurile întreprinse au fost impuse „de interesele
Statului şi ale Coroanei” şi de aceea a adus unele modificări testamentare. Astfel, partea
sa de moştenire din moşia Sinaia-Predeal, castelul Pclcş, celelalte castele, clădiri şi
stabilimente, precum şi clădirile din Bucureşti „care-i sunt absolut necesare viitorului
Rege, să rcvic urmaşului meu pe Tronul României din Familia mea, iar în timpul
minorităţii sale să se bucure de folosinţa şi de veniturile lor iubita mea soţie Regina
Maria. Voesc ca partea rezervată ce se cuvine fiului meu Carol s-o primească în bani şi
cfecte. Luând aceste noi dispoziţiuni, potrivit dorinţei ce întotdeauna am avut de a spori
mijloacele noului Rege al României, rog cerul ca să ajute pc iubitul meu fiu Carol în
noua viaţă ce singur şi împotriva voinţei noastre şi-a ales-o şi să facă urmările acestei
alegeri cât mai uşoare pentru el şi pentru ţară” ' 4.
A doua zi, la 23 iulie 1927, regele Fcrdinand a fost înmormântat modest, aşa
cum şi-a dorit, „cu o pompă vană şi rece”55, în biserica mănăstirii Curtea de Argeş,
alături de unchiul său Carol I şi de mătuşa sa Elisabeta. Pentru că a fost un rege bun,
drept şi blând, alături de popor, românii l-au iubit şi stimat pe cel carc le-a condus
destinele mai bine de un deceniu. Ei l-au numit nu întâmplător „cel loial” şi l-au regretat
la trecerea în eternitate pentru că „el a fost mai întâi om şi abia apoi rege” ' 6.

Fig. 1. Regele Ferdinand după încoronare.
Armând Călinescu, însemnări politice 1916-1939, Bucurcşti, Editura Humanitas, 1990, p. 70.
Martha Solon, Amorurile unui rege, Bucureşti, Editura „Tess Expres”, 1997, p. 83-84.
55 N. Iorga, România contemporană de la 1904 la 1930. Supt trei regi. Istoria unei lupte pentru
un ideal moral şi naţional, Bucureşti, Editura Pro, 1999, p. 356.
56 Eugen Wolbe, op. cit., p. 213.
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Cuvântări de Ferdinand I, regele României, 1889-1922, p. 177-179.
Ioan Lupaş, op. cil., p. 380.
52 Ioan Scurtu, Regele Ferdinand, Editura Garamond, p. 117.
50
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Fig.2 . Principele Ferdinand în uniformă de căpitan de vânători, în 1892.

Fig. 3. Principele Ferdinand, după căsătoria cu Maria de Edinburgh, în 1893.
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Fig. 4. Regele Ferdinand 1 împreună cu regina Maria, cu fiul său Carol şi
prinţesele Elisabeta, Maria şi Ileana.

Fig. 5. Regele Ferdinand, regina Maria şi principele Nicolae.
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A C T IV IT A T E A E X T R A Ş C O L A R Ă A D A S C Ă L IL O R ÎN T IM PU L
M IN IS T E R IA T E L O R LUI SP IR U H A R E T (1897-1910)
Alina Ştefania M O C A N U (BRUJA)

Rezum at: Personalitate a culturii româneşti, aflată în slujba procesului de
învăţământ, „ministrul şcoalelor” - Spiru Haret a reuşit, din postura de titular al
Portofoliului Instrucţiunii publice şi Cultelor în trei mandate (1897-1899; 1901-1904;
1907-1910), să reformeze sistemul educaţional în sensul cerut de nevoile epocii, dar şi
să contribuie la patrimoniul culturii şi ştiinţei universale. Preocupat de problemele
învăţământului primar, dc modernizarea legislaţiei şi a regulamentelor şcolare, Spiru
Haret a reuşit, prin intermediul dascălilor, să crcezc noi forme de activitate modernă,
extraşcolară, canalizate pe ridicarea nivelului economic, social şi cultural al locuitorilor,
mai cu seamă din mediul rural. Accst tip de activitate, iniţiat de învăţători, a fost
sprijinit de Spiru Haret după anul 1897, oficializat şi generalizat de acesta mai ales în al
doilea mandat al său, când înfăptuirile în acest plan au fost cu adevărat impresionante.
C uvinte cheie: Spiru Haret, învăţământ, şcoală, învăţători, ţărani.
Resume: Personnalitc dc la culture roumaine, responsable du processus de I'
enseignement, „le ministre des ecoles” - Spiru Haret, a reussi en tant que titulaire du
Ministere de l'Instruction et des cultes pendant trois mandats (1897-1899; 1901-1904;
1907-1910), â reformer le systeme cducatif dans le sens exige par les besoins du temps,
mais aussi â contribuer au patrimoine universel dc la culture et de la Science. Preoccupe
par les problcmcs de renseignem ent primaire, de la modernisation de la legislation et
des reglements scolaires, destines â faciliter le progres didactique, Spini Haret a reussi,
par l’intermediaire des enseignants, â creer de nouvellcs formes d ’activites modernes,
parascolaircs, dirigces vers Faugmentation du niveau economique, social et culturel des
habitants, surtout de ceux du milieu rural. Son plan s'est material isc par la mise en
oeuvre des banques populaires, la creation des bibliotheques, des clubs culturels, des
revues, des entreprises, par l'education des paysans qui ont depasse l'âge scolaire et par
la formation des enseignants dedies non sculcmcnt â l'education des cleves, mais
egalement des specialistes pour le monde rural. Ce genre d ’activitd, initiee par Ies
maîtres d ’ecolc, a ete soutenue par Spiru Haret apres 1897, institutionnalisdc ct
generalisee par celui-ci surtout pendant son deuxieme mandat, quand les rcalisations cn
cette direction ont ete vraiment etonnantes.
Des mots-cles: Spiru Haret, enseignement, ecole, maîtres d ’ecole, paysans.

Fig. 7. Regele Ferdinand şi Regina Maria.
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Spre sfârşitul secolului al XlX-lea, scena învăţământului românesc, a stat sub
semnul exprimării unor forme de manifestare ale unui nou gen de activitate, iniţiat de
membrii corpului didactic primar. Cu tradiţii conturate încă de la mijlocul secolului al
XlX-lea, activitatea extraşcolară, pornită din rândurile învăţătorilor şi generată de
necesităţi de ordin social-economic şi cultural a epocii, a urmărit, în toate formele ci dc
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exprimare, creşterea nivelului material şi cultural al lumii rurale. Creaţie a învăţătorilor
români, mişcarea extraşcolară a rămas în literatura dc specialitate şi în conştiinţa
slujitorilor şcolii strâns legată de numele şi implicarea activă a ministrului Instrucţiunii
Publice, Spiru Haret. înţelegând că activitatea unui dascăl nu poate să-şi limiteze cadrul
dc manifestare doar în interiorul şcolii ci are menirea de a căuta să-şi extindă aria de
acţiune şi în afara ei, Spiru Haret şi-a asumat sarcina organizatorică a activităţilor
iniţiate dc învăţători. Trecerea în revistă a celor mai importante iniţiative şi decizii
menite să susţină şi să confirme instituţionalizarea unui nou concept în istoria
învăţământului şi anume sistemul extraşcolar ni sc pare îndreptăţită acum când sc
împlineşte un secol dc Ia trecerea la cele veşnice a celui care sc înscrie în galeria
reformatorilor şcolii româneşti.
Prin urmare, demersul de faţă poate fi considcrat o invitaţie la a reflecta asupra
unei file din istoria sistemului dc învăţământ românesc în care, oamenii de şcoală, în
cazul de faţă Spiru Haret şi dascălii lumii rurale, gândesc o cale proprie dc modernizare
a societăţii româneşti, a cărei finalitate urmăreşte introducerea factorului cultural şi
economic în mediul dominant, satul. Acest traseu s-a desfăşurat într-un ritm lent şi
sinuos determinat de carenţele cadrului legislativ al vremii, completat în bună măsură dc
lipsa interesului real al autorităţilor localc sau a unora din reprezentanţii cercurilor
conducătoare şi de inexistenţa fondurilor necesare susţinerii unor astfel dc acţiuni.
Urmărind istoria introducerii accstor activităţi în şcoală, perioada de referinţă
aparţine celei în carc a activat Spiru Haret, carc atrage atenţia prin frecvenţa
intervenţiilor în acest sens, dar şi prin forţa cu carc a impus reţete didactice de succes.
Impulsionată prin diferite măsuri încă din timpul primului mandat la Ministerul
Instrucţiunii Publice (1897-1899), oficializarea şi generalizarea acestui tip de activitate
s-a realizat în intervalul celui de-al doilea mandat (1901-1904), rezultatele înregistrate
în timpul celei de a treia legislaturi (1907-1910) fiind de-a dreptul spectaculoase.
Conţinutul, mijloacele de realizare şi metodologia activităţii extraşcolare a
personalului didactic au fost expuse teoretic în diferite acte: circulare, decizii, rezoluţii
oficiale, dar şi numeroase lucrări de specialitate. în cadrul lor erau exprimate idei
valoroase despre modul dc aplicare a diferitelor măsuri privind activitatea extraşcolară,
precum şi iniţiative ale învăţătorilor carc meritau a fi generalizate în condiţiile specifice
diferitelor regiuni şi fiecărei com une1.
Propunându-şi ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi creşterea
nivelului cultural al locuitorilor ţării, Spini Haret şi-a pus speranţe mari în schimbările
pe care trebuia să le producă cducaţia şi învăţământul, mai ales în lumea satelor. în
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această direcţie, el sublinia că „şcoala este unul din instnimcntele de acţiune socială cele
mai puternice, prin faptul că efectele ei se simt în toate părţile ţării şi în toate straturile
societăţii”, sugerând ca acţiunea ci „ să nu rămână mărginită numai în cuprinsul ci, ci să
se întindă şi în afară”2. Pornind de la realitatea concretă a satului, care evidenţia o
ţărănime analfabetă în proporţie de peste 80 %, Spiru Haret a încurajat iniţiativele
învăţătorilor în înfiinţarea dc bibliotcci şi bănci populare, cantinc şcolare, cursuri de
adulţi, şezători şi serbări şcolare, reviste, măsuri carc puteau să determină, într-o formă
sau alta, ameliorarea condiţiilor vitrege din lumea rurală. în acelaşi timp, activitatea
învăţătorilor trebuia completată cu acţiunea altor factori care puteau ridica nivelul de
învăţătură şi determina îmbunătăţirea soartei ţăranilor, în prima linie fiind preoţii
„tovarăşii dc apostolat”. Insistând pe rolul comunităţii educative locale, - autorităţile,
administraţia, primarul, medicul comunal, Haret aprecia şi considera binevenită orice
implicare care putea ridica nivelul cultural şi cconomic al ţăranilor .
Pentm reuşita acestor acţiuni, ministrul Instrucţiunii a luat o seric de măsuri
chiar din cursul primului mandat ministerial (1897-1899), pe această linie înscriindu-se
înfiinţarea unei reviste populare, la un preţ cât mai accesibil, destinată mai cu seamă
satelor. La 5 octombrie 1897 apărea revista săptămânală „Albina”, o revistă
„enciclopedică populară”, carc îşi propunea să sc ocupe de „cultura generală a
poporului”, prin răspândirea unor cunoştinţe folositoare din toate domeniile . Revista
era apreciată în lumea satelor de către învăţători, preoţi şi chiar ţăranii ştiutori de carte,
răspândirea ei în teritoriu făcându-sc, cu uşurinţă, prin intermediul abonamentelor .
Pornindu-se dc la iniţiativa şi experienţa în susţinerea lor dc cătrc Dimitric
Constantinescu, revizorul şcolar al judeţului Vâlcea, o altă măsură a vizat
instituţionalizarea conceptului de conferinţă ca formă dc educaţie populară în sistemul
extraşcolar al corpului didactic6. Pentru aceasta, Haret a emis în noiembrie 1897, o
circulară cătrc revizorii şcolari în carc le-a cerut să organizeze conferinţe populare, mai
ales la sate7, antrenând în această activitate şi pe dascălii cei mai pricepuţi. In tematica
acestor întâlniri au fost incluse o serie dc subiecte educative şi moralizatoare legate de
agricultură, industria casnică, igienă, datoriile cetăţeanului faţă de ţară, combaterea
viciilor8.
în anul următor, o altă circulară specială cerea revizorilor să îndemne pe
învăţători în realizarea unor conferinţe „în contra alcoolismului”, recomandând în acest
sens şi o literatură de specialitate în sprijinul susţinerii prelegerilor. încadrându-se în
recomandările tematice prevăzute, în teritoriu au fost organizate diverse conferinţe

2 Ibidem,

Decizia nr. 16148 din 22 martie 1902 obligând pe învăţători să dea la conferinţele generale
informaţiuni despre cantine, grădini şcolare, cursuri de adulţi, cercuri culturale şi bănci
populare, Circulara nr. 43265 din 1902 către revizori şcolari cu privire la activitatea
corpului didactic rural, în Haret C. Spiru. Operete lui Spiru C. Haret, ediţie îngrijită şi note de
Constantin Schifirneţ, Voi. II, Oficiale: 1901-1904. Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2009,
p. 143-144, p. 162-164; Circulara nr. Nr. 21297 din 9 mai 1907 către directorii şcoalelor
normale şi primare urbane pentru activitatea extraşcolară în oraşe, Circulara nr. 49 598 din
24 iulie 1907 către memebrii corpului didactic de toate gradele ca să lucreze pentru
propăşirea activităţii extraşcolare, în Ibidem, Voi. III, Oficiale: 1907-1910, Editura
Comunicare.ro, Bucureşti, 2009. p. 30-31, p. 38-41.

voi. II, p. 2 0 0 .
' Ibidem, voi.III, p. 41.
4 „Albina”, anul I. nr. I, 1897, p. 1-3.
5 Operele lui Spiru Haret, voi. II. p. 281.
6 Gheorghe Dumitraşcu, Haretismul în actualitate, voi. II, Haretismul în cultura românească
(judeţul Vâlcea), Editura Fântâna lui Manolc, Rârrmicu-Vâlcea, 2008, p. 158.
7 Despre necesitatea ţinerii conferinţelor populare, vezi şedinţa Societăţii didactice “Bistriţa”,
judeţul Suceava, în (Arhivele Naţionale Suceava - în continuare A.N.S., Fond Inspectoratul
Şcolar al judeţului Baia, dosar 7/1899, f. 85-86).
s Nichita Adăniloaie, învăţătorii luminători ai satelor (1848-1918), Editura Fundaţiei culturale
„D. Bolintineanu”, Bucureşti, 2002, p. 169.
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populare pe teme educative şi practice, punându-se un accent deosebit pe măsurile de
eradicare a alcoolismului, cultivarea pământului într-un mod raţional, întreţinerea
sentimentelor patriotice9.
Fiind la înccput şi neexistând o metodologie clară de coordonare a întregii
activităţi, conferinţele populare, după cum recunoştea Spiru Haret, „nu au reuşit
îndestul”, dat fiind faptul că organizarea lor n-a fost dirijată corespunzător şi nu peste
tot s-a rcspcctat planul tematic propus. în anul 1900, ministerul lua decizia ca susţinerea
lor să se facă în cadrul cercurilor culturale, contribuind astfel la sistematizarea acestor
activităţi. Interzise în timpul răscoalei din 1907, ele vor fi reluate în timpul celui de-al
treilea mandat ministerial al lui Spiru Haret, prin măsura din 1908, care obliga
revizoratele să se implice direct în fixarea subiectelor, stabilind un colectiv mai larg în
componenţa căruia să se regăsească şi alţi intelectuali (medici, ingineri, avocaţi,
funcţionari publici)10.
în evoluţia lor, cercurile culturale au cunoscut remarcabile progrese atât în
modul de organizare, cât şi la nivelul conţinutului tematic orientat întotdeauna spre
perfectare. Preluând modelul conferinţelor generale didactice, care se desfăşurau anual,
cercurile culturale au apărut, sporadic. Ia iniţiativa unor dascăli din mediul rural, care se
întruneau în mod voluntar, pentru a discuta despre problemele întâmpinate în efectuarea
actului didactic. Cunoscute iniţial cu denumirea de „societăţi culturale”, „cercuri
parţiale” sau „cercuri conferenţiare”, aceste reuniuni au fost semnalate începând cu anul
şcolar 1887-1888, în doar câteva comune la nivelul judeţelor: Putna, Succava, Argeş şi
M uscel", Brăila, Ilfov şi O lt12.
După 1897, an care a coincis cu ocuparea portofoliului Instrucţiunii Publice şi
Cultelor de către Spiru Haret, numărul cercurilor culturalc a crescut, ele fiind
consemnate în tot mai multe judeţe din ţară. Primul cerc cultural recunoscut oficial de
ministrul Spini Haret a fost „Râul Doamnei”, înfiinţat de Luca Paul din Domneşti
(M uscel)1'. în anul 1898, revizorul şcolar al judeţului Putna s-a gândit la organizarea de
întruniri ale învăţătorilor care să contribuie la perfecţionarea lor profesională şi în
acelaşi timp, la ridicarea nivelului cultural, la dezvoltarea sistemului patriotic şi la
popularizarea cunoştinţelor folositoare11.

Chiar dacă, iniţial, principiile întemeierii şi funcţionării lor nu au fost
reglementate prin acte oficiale, ministrul Instrucţiunii a încurajat desfăşurarea lor şi pe
baza rapoartelor şi a sugestiilor revizorilor şcolari din teritoriu şi a altor propuneri făcute
de unii inspectori din minister, în timpul celui de-al doilea mandat ministerial a emis o
dccizie (21 februarie 1902) „pentru organizarea cercurilor culturale”. Astfel, confonn
acestcia, s-a hotărât ca toate şcolile rurale din judeţ să se împartă, de către revizori, în
funcţie de distanţă (maxim zece kilometri) în grupe de cel mult nouă, iar învăţătorii unei
gmpe să formeze un cerc cultural, condus dc un preşedinte. Scopul urmărit era dublu:
„perfecţionarea membrilor corpului didactic rural, prin lărgirea sferei lor dc cunoştinţe
şi ridicarea stării morale a sătenilor, prin cultivarea în ei a sentimentelor frumoase, şi a
celei materiale, prin îmbogăţirea minţii lor cu cunoştinţe practice”. Pentru atingerea
ambelor obiective, membrii cercului cultural urmau să se întâlnească lunar, într-una
dintre duminici, din septembrie până în mai şi pe rând la toate şcolile ce alcătuiau
cercul. Reuniunile se desfăşurau în două şedinţe: una intimă, cu caracter didactic, în
carc se ţinea un referat, o lecţie, unnate dc discuţii la care participau doar învăţătorii şi o
şedinţă publică care cuprindea o conferinţă şi un program artistic, la aceasta fiind
invitaţi şi sătenii. Prezenţa la şedinţele cercului era obligatorie pentru învăţători,
absentarea nemotivată atrăgând după sine reţinerea pe o zi dc la şcoală din leafă.
Deosebit de interesante erau şedinţele publicc, învăţătorului şcolii organizatoare
revenindu-i sarcina atragerii unui număr cât mai marc dc săteni şi responsabilitatea
tratării, „într-o limbă uşoară şi înţeleasă” a unor subiecte referitoare la traiul, ocupaţiile
specifice mediului rural, nevoile ţăranilor. De asemenea, era indicată şi desfăşurarea
unor manifestări artistice, sub forma corurilor, recitărilor, cântecelor, jocurilor,
reprezentărilor teatrale. După fiecare şedinţă, preşedintele cercului urma să încheie un
proces-vcrbal, iscălit de toţi membrii, iar una din copii trimisă revizonilui şcolar15. în
această activitate erau invitaţi să participe şi preoţii satelor, în acest sens, fiind emisă
încă din 1901 o dccizie, care menţiona că prezenţa preotului „ar face şi mai deplină
izbânda la care ţintesc aceste cercuri” 16. în 1903, Spini Haret recunoştea meritele
acestora în opera întreprinsă de învăţători, răsplătindu-le efortul, cu acordarea
preşedinţiei de onoare a cercurilor culturale17.
Generalizate dc Ministerul Instrucţiunii, accstc forme de activitate au fost puse
în practică de dascălii lumii rurale, care aveau posibilitatea să-şi aleagă subiectele
conferinţelor în modul cel mai potrivit nevoilor fiecărei localităţi şi capacităţilor
auditorilor. După cum relevă documentele vremii, temele abordate erau interesante sub
aspcctul problemelor cotidienc ale mediului rural: munca şi lenea, igiena gospodăriei,
folosirea îngrăşămintelor şi a asolamentului în munca pământului, cultura pomilor
roditori, pericolul alcoolismului, economii şi diferite nevoi ale sătenilor.
De-a lungul anilor, procesul de organizare a cercurilor culturale a suferit
numeroase modificări, pentru a sc ajunge la o bună funcţionare şi a răspunde scopului
pentru care ele au fost înfiinţate18. în desfăşurarea lor au intervenit o serie dc greutăţi,

Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti - în continuare A.N.I.C., (Fond Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice - în continuare M.C.I.P.), dosar 189/1901, f. 3-31; A.N.S.,
Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 1/1898, f. 271, dosar 1/1901. f. 71, vezi şi
Operele lui Spiru C. Haret, Voi. I, Oficiale: 1884-1888, 1897-1899, Editura Comunicare.ro,
Bucureşti, 2009, p. 364-365.
111 A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 8/1909, f. 1106, 1142, 1167; vezi
şi Gheorghe Dumitraşcu, op. cit., p. 177-178.
11 Nichita Adăniloaie, op. cit., p. 220.
]2 Maria Itu, Forme instituţionalizate de educaţie populară in România 1859-1918, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 221-222; Nichita Adăniloaie, învăţământul
primar sucevean în epoca modernă. Editura Litera, Bucureşti, 1988, p. 191.
13 Gligor Oniţă, Organizaţiile profesionale ale cadrelor didactice din România: 1865-1944,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 31.
14 Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuţă, Istoria învăţământului din România, voi. II, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucurcşti, 1993, p. 424.
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15Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 139-141.
16 Ibidem, p. 61.
17 Ibidem, p. 277; voi. I, p. 377.
18 în 1903, Ministerul Instrucţiunii solicita prefecţilor, acordarea din bugetele locale, a sumei de
trei lei, pentru cheltuielile de transport ale învăţătorilor care urmau să se deplaseze în
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determinate fie de distanţele mari sau intemperiile vremii, fie de neajunsurile
organizatorice şi cu toate aceste impedimente, şedinţele cercurilor culturale s-au
desfăşurat cu regularitate până în anul 1907. Extinderea proporţiilor răscoalei, pe un
fond de rezistenţă şi ostilitate în privinţa necesităţii luminării satelor, întreţinut de
reprezentanţii ccrcurilor guvernamentale, a determinat Ministerul Instrucţiunii să ordone
telegrafie suspendarea oricăror gen dc întâlniri cu ţăranii 1 Activitatea lor a fost reluată
abia spre sfârşitul aceluiaşi an20, revenirea lui Spini Haret la conducerea ministeriatului
(martie 1907) dovedindu-se de bun augur în reorganizarea activităţilor extraşcolare. In
direcţia desfăşurării în ordine a tuturor întâlnirilor, circularele emise dc către Minister şi
Casa Şcoalelor către revizorii şcolari recomandau prudenţa şi ţinerea cât mai departe de
frământările sociale ale epocii-1.
Ulterior, pentm organizarea cercurilor într-un mod mai sistematic, a fost creat în
noiembrie 1908, pe lângă Casa Şcoalclor, un serviciu special dc controlori-referenţiari,
format din oameni de cultură şi litere ca Mihail Sadovcanu, Şt. O. losif, Al. Vlahuţă, A.
Gorovei, Ion Ciocârlan. Aceştia urmau să participe la unele şedinţe publice, îndrumând
pe învăţători, ţinând conferinţe populare şi introducând lectura artistică a celor mai
frumoase şi interesante nuvele, schiţe, povestiri"'. La indicaţia Iui Haret cele mai bune
conferinţe ţinute de învăţători la cercurile culturale au fost adunate şi tipărite dc către
Casa Şcoalclor în mai multe volume23, pentru a servi ca model şi altor dascăli mai puţin
iniţiaţi în susţinerea unor astfel de activităţi"4.
Deosebit de importante, cercurile culturale organizate de învăţători şi coordonate
de autorităţile şcolare, au generat şi celelalte forme de activităţi extraşcolare: biblioteci
populare, şezători săteşti, şi întreaga mişcare pentru ridicarea materială şi morală a lumii
rurale. Şi tot în aceste cercuri culturale a fost adusă în discuţie şi problema intensificării
şi diversificării cursurilor cu adulţi, până la reglementarea lor de către minister"'.
Organizarea unor astfel de cursuri a fost prevăzută pentm prima oară pe linie de
învăţământ prin Legea asupra învăţământului primar şi nonnal-primar clin 1896, care
specifica înfiinţarea unor şcoli de adulţi în mediul rural, precum şi a unor şcoli de acest
tip în mediul urban, conţinutul activităţii lor constituindu -1 materiile cursului primar,
învăţătorii urmau să se ocupc cu organizarea şi funcţionarea lor, iar pentm efortul depus
în afara orelor de clasă trebuiau recompensaţi din bugetul autorităţilor locale cu cel
puţin 10 lei pe lună, în comunele rurale şi ccl puţin 30 lei în comunele urbane"’.

Modalităţile de înfiinţare, programele de regulament şi însemnătatea unor astfel de
întâlniri au fost popularizate prin intermediul revistelor culturale, care acordau pagini
largi acestui subiect27.
Totuşi, dificultăţile nu au întârziat să apară, în primul rând, din neimplicarea
cclor însărcinaţi cu plata învăţătorilor organizatori astfel încât, până în 1898,
funcţionarea lor a fost sporadică28. Pe fondul unor încurajări de la Minister29 şi a unor
iniţiative din 1899 ce priveau organizarea „primelor cursuri de duminică şi serale,
pentru ucenici şi lucrătorii din întreprinderile particulare şi de stat în vederea
completării instrucţiunii”30, Spiru Haret şi-a orientat efortul, în a doua perioadă de
ministeriat, pe măsurile care aveau în vedere aplicarea cfectivă a legii 31. Dacă în anul
şcolar 1898-1899 erau semnalate 15 şcoli de adulţi, frecventate atât dc băieţi cât şi de
fete, organizate în Bucureşti şi alte oraşe, cum ar fi: Mehedinţi, Argeş, Bârlad etc.32,
prin aplicarea legii, într-un singur an şcolar, 1901-1902, s-au înfiinţat 171 şcoli rurale de
adulţi, cu un număr dc 11.934 auditori. în anul următor erau înregistrate 995 de şcoli de
adulţi, nerepartizate uniform între toate judeţele ţării33, dificultăţi în organizarea lor
fiind înregistrate la oraş din cauza neacordării subvenţiilor de cătrc autoritatea
judeţeană 3 . Cu toate acestea, în unele părţi, institutorii au organizat cursuri de adulţi în
mod gratuit. Este vorba dc Şcoala dc adulţi din Galaţi, unde la cele trei secţii: primară,
comercială şi industrială, cursurile erau predate nu doar de institutori ci şi dc profesori,
ingineri, avocaţi şi ofiţeri''. Munca de alfabetizare s-a desfăşurat, la cererea
învăţătorilor, exprimată în cadrul Congresului din 1902 şi în rândul ostaşilor din
cazărmi, cursurile de adulţi fiind organizate în aproape toate corpurile de armată36.
Oficializarea acţiunii educative a venit în 1904, în Legea învăţământului primar
şi primar-normal fiind inclus şi un Regulament special al şcolilor pentru adulţi, cc făcea
referire la trei categorii de cursuri: cursuri cu program special pentru învăţământul
primar, rezervate atât „ştiutorilor de carte” (pentru carc erau propuse diverse activităţi
aplicativc) cât şi analfabeţilor; cursuri libere pentru completarea culturii generale a
absolvenţilor tineri şi adulţi, organizate prin fonne dc educaţie şi instruire diferite:
conferinţe, dezbateri pe teme opţionale, popularizarea unor cunoştinţe ştiinţifice cu

comuncle învecinate pentm a participa la cercurile culturale, (A.N.S, Fond Prefectura
Judeţului Baia, dosar 8/1903, f. 6 ).
19 Erau suspendate cercurile culturale, şezătorile şi conferinţele lunare la oraşe, (Ibidem, Fond
Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 5/1907, f. 176).
20 Ibidem, Fond Prefectura Judeţului Baia, dosar 58/1907, f. 363.
31 Ibidem, Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 5/1907, f. 257-259, vezi Gheorghe
Dumitraşcu, op. cit., p. 76.
22 Angliei Manolache. Gheorghe Pâmuţă, op. cit., p. 424.
23 Sub îngrijirea lui Georgc Coşbuc, au apărut în anii 1908-1909, două volume despre
conferinţele populare ţinute de învăţătorii rurali, Nichita Adăniloaie, învăţământul primar...,
p. 197.
24 Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 277.
2> Nichita Adăniloaie, învăţământul primar..., p. 208.
2,1 Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 161.

„Semănătorul”, anul I, 1/1899, p. 12-13, „Noua revistă pedagogică”, anul I, nr. 8/1901, p.
^ 425-432.
Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 279; un istoric al şcolilor de adulţi vezi în revista
„Convorbiri didactice”, anul V. nr. 9/1899, p. 486-488, nr. 11/1899, p. 574-577.
" In 1898, Spiru Haret trimitea o adresă revizoratelor şcolare, reclamând sprijinul acestora
învăţătorilor cu iniţiative în deschiderea unor cursuri pentru adulţi. (Arhivele Naţionale Iaşi,
Fond Rcvizoratul Şcolar Iaşi, dosar 410/ 1898, f. 52; A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al
judeţului Baia, dosar 2/1898, f. 45).
30 Anghcl Manolache, Gheorghe Pâmuţă, op. cit., p. 424.
31 Vezi circulara către prefecţi, în Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 161-162.
32 Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuţă, op. cit., p. 424.
33 Şcoli de adulţi erau semnalate în judeţele Romanaţi şiTutova, (A.N.I.C.., Fond M.C.I.P.,
dosar 192/1901, f. 12 , 16).
34 Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 279.
35 Gh. S. Ştefăncscu, Legăturile lui Spiru C. Haret cu Gala/iul, extras din DANVBIUS, VIII-IX,
Galaţi, 1979, p. 371.
36 Anghcl Manolache, Gheorghe Pâmuţă, op. cit., p. 424.
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aplicabilitate în viaţa economică a localităţii sau zonei; şcoli de adulţi pentru
completarea instrucţiunii ucenicilor din fabrici, ateliere şi prăvălii37.
Cu unele modificări, regulamentul şcolilor dc adulţi din 1904 a stat la baza
organizării şi funcţionării şcolilor de adulţi din anii următori, în unele judeţe cursurile
luând o amploare deosebită, atât ca număr, cât şi ca participare. Unii revizori şcolari,
prefecţi şi diriginţi de şcoli au oferit o serie de premii constând în cărţi religioase şi de
literatură populară cursanţilor care s-au distins în activitatea şcolilor de adulţi, aşa cum
s-a înregistrat de pildă, în judeţul Vâlcea,s.
In intervalul ultimului ministeriat, eforturile îndreptate în direcţia proiectării şi
realizării unui sistem de activităţi extraşcolarc care să servească adulţilor, s-au
materializat din punct de vedere legislativ prin emiterea unor noi documente: Circulara
către învăţători pentru înfiinţarea cursurilor de adulţi şi obligaţia înfiinţării lor de
către învăţători (1907) şi Circulara nr. 80506 - decembrie 1908 către membrii corpului
didactic pentru înfiinţarea şcoalelor de adulţi. Ele defineau direcţiile pe care Ministeail
Instrucţiunii trebuia să le imprime mişcării pedagogicc angajate în înfiinţarea şcolilor de
adulţi şi anume: diversificarea formelor de instruire a adulţilor, care cuprindeau: şcoli de
adulţi propriu-zise, cursuri de ucenici, cursuri de seară; susţinerea unor conferinţe pe
teme care interesau comunitatea satului; lărgirea spectrului educativ şi asupra celor care
nu s-au putut bucura nici de instmeţia primară; reducerea, într-o proporţie semnificativă,
a analfabeţilor carc constituiau „pentru ţară o povară, un pericol şi piedica cea mai marc
pentru înaintarea ei temeinică în civilizaţie’” 9.
Cursurile pentru adulţi angajau răspunderea directă a învăţătorilor, al căror
„patriotism” rămânea factorul cultural decisiv în organizarea cursurilor de seară câteva
luni pe an. Pe dc altă parte, autorităţile locale trebuiau să sprijine activităţile
extraşcolare cu adulţii, „dacă erau cel puţin cinci auditori”40. în 1909, o adresă
recomanda învăţătorilor ţinerea în cadrul cursurilor cu adulţii, măcar o dată pe
săptămână, a unei şedinţe în carc să fie predate lecţii de lucru manual, scopul fiind
creşterea interesului ţăranilor spre ocupaţiuni economice rentabile41.
Concomitent au funcţionat şi şcoli specialc pentru femei, în 1907/1908
funcţionând în Bucureşti şase şcoli pentru adulte, ele regăsindu-se şi în alte locaţii:
Turnu Sevcrin, Mizil, Odobeşti, Panciu, Tecuci, Tulcca, Focşani, precum şi la
mănăstirile Văratic, Agapia42.
între activităţile de culturalizare a populaţiei rurale, un loc important l-au ocupat
şezătorile, unele din cele mai vechi forme de manifestare culturală, intrată prin tradiţie,
în viaţa satului românesc. în cadrul lor, se întâlneau deopotrivă bărbaţi şi femei de toate
vârstele cu scopul dc a realiza o activitate practică în condiţiilc unei petreceri

colective43. în primii ani ai secolului al XX-lea, Spiru Haret a acordat o atenţie mai
mare accstor forme colective, prin atragerea lor în sfera de acţiune socială a şcolii. Pc
baza informaţiilor culese din teritoriu, Circulara din 24 iulie 1902 recomanda
revizorilor şcolari impulsionarea activităţilor şezătorilor de lucru existente şi
organizarea, prin intermediul învăţătoarelor, a unor şezători şi în alte sate44.
Primele şezători de scară cu sătencele au fost organizate în judeţul Covurlui
(Galaţi), ele constând în lecţii dc igienă, creşterea copiilor, croitorie şi lectura unor
pasaje instructiv-moralizatoare45. Datorită extinderii foarte rapide, numărul lor a crescut
la 446 (1903)46, ele îndeplinind sarcinile unei adevărate şcoli dc adulţi cu femeile. Cu
timpul, alături dc aceste forme de „culturalizare” a femeilor, s-au iniţiat şi şezători cu
participarea sătenilor - şezători mixte - carc se desfăşurau, de obicei duminica cu un
auditoriu numeros47. La nivelul anilor 1907-1908, numărul lor ajunsese la 1024, din
carc doar 10 funcţionau în mediul urban48.
Ulterior, Regulamentul şcolilor de adulţi din 1904, prevedea reglementarea şi
organizarea şezătorilor ca formă de manifestare în cadrul cursurilor libere ale şcolilor dc
adulţi. înfiinţarea lor devenea o obligaţie a învăţătoarelor, ele urmând să primească o
subvenţie prevăzută de lege de la autorităţile comunale49. Şezătorile săteşti îşi
desfăşurau activitatea, de regulă, seara (şezători de scară) sau ziua, mai ales în zilele dc
sărbătoare (şezători literare şi dc citit), după un program săptămânal al cărui conţinut se
caracteriza prin varietatea sa tematică accesibilă tuturor categoriilor de vârstă.
Un rol important în educarea şi culturalizarea sătenilor prin lectură şi conferinţe
populare l-au jucat casele de sfat şi citit întemeiate, prin efort propriu, de unii învăţători
şi intelectuali ai satului. Prima instituţie de acest gen a luat naştere la Baia, în 1908, prin
străduinţa învăţătorului Nicolae Stoleriu, activitatea ei desfăşurându-se pe baza unui
statut cc reglementa funcţionarea ei. Textul preciza menirea acestei instituţii, cc trebuia
să servească ca loc de adunare, lectură, sfatuire, rezolvarea unor probleme ale
colectivităţii locale, organizarea unor manifestări artistice'0. Ulterior, acestea au fost
înfiinţate pc baza statutelor aprobate de Casa Şcoalelor, care coordona din punct dc
vedere administrativ bunul mers al accstor aşezăminte, acordând în funcţie de
posibilităţi, diverse subvenţii51.
în activitatea extraşcolară a dascălilor, serbările şcolare au ocupat un loc distinct,
cu profunde implicaţii în gândirea şi conştiinţa generaţiilor de elevi şi adulţi. Odată cu
reglementarea ccrcurilor culturale şi a şezătorilor săteşti, serbările însoţeau deseori şi
aceste manifestări publice extraşcolare. Fie că se organizau cu ocazia încheierii anului
şcolar, cu prilejul unor aniversări, inaugurări de şcoli, biblioteci, sau pentru strângerea

Ştefan Bârsănescu, Florela Bârsănescu, Educaţia. învăţământul, gândirea pedagogică din
România. Dicţionar cronologic. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucurcşti, p. 112, 115;
Nichita Adăniloaie, Învăţătorii luminători..., p. 260.
,KGheorghe Dumitraşcu, op. cit., p.191.
11 Operele lui Spiru Haret, voi. III, p.54-55, 71-72.
40 Ibidem, p. 54.
11 A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 7/1909, f. 556.
42 Anghel Manolache, Gheorghe Pâmuţă, op. cit., p. 424.

Nichita Adăniloaie, învăţământul primar..., p. 214.
Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 178, despre aceste forme de manifestare artistică vezi
articolul din „Revista generală a învăţământului”, anul I, nr.5, 1905, p. 331-335.
45 Gh. S. Ştcfănescu, op. cit., p. 372.
46 Operele lui Spiru Haret. voi. II, p. 278.
47 Gheorghe Dumitraşcu, op. cit., p. 14.
48 Ibidem., p. 18.
49 Ibidem., p. 16.
50 Nichita Adăniloaie, învăţământul primar..., p. 216-217.
51 Gheorghe Dumitraşcu, op. cit., p. 309.
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icţ»°năr'' un*tăţilor c^c învăţământ, a cantinelor sau ajutorarea
unor fonduri destin**10 11 ^ucurat de larga participare a autorităţilor locale şi şcolare
copiilor săraci, ele s ' al1 afe dc locuitori ai zonei
precum şi a unui nuI1iar 1 *rtant şi eficient de conştientizare a ridicării nivelului cultural
Un alt mijloc
bibliotecile populare, înfiinţate prin Decizia Ministerului
al ţărănimii l-au rcprc/Cl1^ octombrie 1898. Existenţa lor a fost consemnată înainte dc
Instrucţiunii Publice ^ ‘n urlriărind asigurarea unei organizări proprii acestor instituţii şi
această dată , legiuitorU ^ s c ă to r ilo r dc carte a mijloacelor necesare extinderii
punerea la dispo2 ‘-'a ^ jn noiembrie 1898, o nouă decizie stabilea înfiinţarea a 320
cunoştinţelor uzual6- ^ s\ j^ngă şcolile primare (câte zece în fiecarc judeţ), instituţiile
dc biblioteci popidare ^ ^ celelalte forme dc tip haretist, ca organisme şcolare dar cu
urmând să funcţioneze’ o|jj Dc asemenea, erau prevăzute condiţiile materiale ale
atribuţiuni în afata
«inutili tematic al scricrilor, acoperirea costurilor şi sarcinile
bibliotecilor popularc’ °CV
şcolii în administrarca !c)Iite jn primii ani de funcţionare a bibliotecilor şi perspectivele
Rezultatele 0 •' ţor în direcţia creşterii nivelului educativ au determinat sporirea
create prin frecveniarca ^ cu încă 320 de unităţi. în 1905 numărul bibliotecilor şcolare
numărului acestora 'n ' c£ire 640 organizate de Casa Şcoalclor şi 250 din iniţiativă
se ridica la 890, d’ntl1' , oo9/1910 numărul acestora a ajuns la 957, cu 344 532 volume
particulară. în intei'valu
pe an55.
şi 54 865 de c itito r * ‘l1L tarea bibliotecilor şcolare, Ministerul Instrucţiunii a dispus
Chiar de ' a 1'1 ,strarca acestora cu fonduri de cărţi şi reviste. Pe lângă fondul
către Casa Şcoalel°r lUp eCjzia din 16 octombrie 1898, fiecarc bibliotecă a mai fost
de carte prevăzut *n
„Gazeta săteanului” şi „Şezătoarea săteanului”, iar unele
abonată la revistele ” . j e reviste de specialitate: „Horticultorul”, „Noua revistă
dintre ele la o SCIll\flo ristică ” şi „Şcoala română”56. De asemenea, fiecare şcoală
pedagogică”, „Revista ^ ^roşUri antialcoolicc imprimate de Casa Şcoalelor ^7 şi din
primară a primit c°*e ^ istoria războiului de independenţă din 1877-1878, lucrările
literatura comandata Pe^ jL, oţel şi Istoria Războiului de neatârnare ale lui George
Povestea unei C°roc"] i , j e carte s-a mărit simţitor şi cu alte lucrări59, Casa Şcoalelor
Coşbuc5s. Treptat, f°n
—------------------ primar..., p. 2 2 1 .
Nichita Adăniloa'e- a preocupat de constituirea lor a fost Iuliu Moisil care a reuşit să
53 Unul dintre cei care ^ Qbibliotecă populară, după cc înfiinţase la Slatina cabinete dc
înfiinţeze în 1894 - la * j şC0[j de adulţi. Un nepot de al său, C. Moisil i-a continuat
lectură, cercuri cU ^ ja înfiinţarea de biblioteci şcolare, societăţi de lectură şi muzee în
activitatea, contră111'1 - oucureşti şi Tulcea, vezi Anghcl Manolache, Gheorghe Pâmuţă, op.
diferite locaţii, cUI11 ar '
cit., p. 423.
>t V01. 1, p- 381.
54 Operele lui Spi>’u ^ “n., ’ nr2hc Pâmuţă, op. cit., p. p. 423-424; vezi Ion Simionescu, Spiru C.
5 Anghel Manoiac*lc'^.'' 26.
Haret, Bucure?1'- '
„.1 Şcolar al judeţului Baia, dosar 1/1901, f. 129.
A.N.S., Fondinspccl0^ v0|.|I, p. 282.
Operele lui Spi, v n,spoiidellla ha Spiru Haret cu George Coşbuc şi Mihail Sadoveanu
5!i Victoria Popov'c',n,tarii pedagogice dedicate anului 1877. în „Muzeul Naţional”, nr.
privind promo'/'area °
IV, 1978, p. 5S3-589.
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acordând anual o subvenţie de 3.000 lei societăţii Steaua , al cărei scop era imprimarea şi
răspândirea, fară beneficiu, a unor broşuri populare ieftine (15 bani broşura de 96
pagini)60. Preocupări pe acccaşi direcţie avea şi Administraţia Domeniului Coroanei
care, anual, trimitea în teritoriu numeroase broşuri şi cărţi 11 dar, rolul hotărâtor în
înfiinţarea bibliotecilor, achiziţionarea de carte şi distribuirea acestora a revenit tot
Casei Şcoalclor62.
Bibliotecile populare, ca şi celelalte instituţii din sistemul extraşcolar haretist au
traversat perioade grele din punct dc vedere material, cu toate că ministerul luase
decizia, încă din 1904, ca sumele necesitate de înfiinţarea şi funcţionarea lor să fie
suportate de autorităţile locale. De cele mai multe ori, insuficienţa fondurilor comunale
au determinat Casa Şcoalelor să subvenţioneze o parte din biblioteci, altele
supravieţuind şi din unele donaţii de la diverşi particulari63.
Pentru a impulsiona activitatea didactică şi extraşcolară a dascălilor, Haret a
apelat la o serie dc măsuri stimulente, sub forma recompenselor morale pentru cei mai
activi dintre ci. Astfel, la 3 octombrie 1898 într-un raport înaintat regelui propunea
înfiinţarea unei medalii speciale care să fie acordată celor „care aduc servicii într-un fel
oarecare învăţământului primar şi educaţiunii populare”64. Instituirea medaliei „Răsplata
muncii pentru învăţământul primar” a reprezentat o modalitate de recunoştinţă pentru
cei care şi-au concentrat eforturile în slujba şcolii. în urma propunerii lui Haret, la 26
noiembrie 1898, regele acorda această medalie unui număr de 62 de învăţători
(selecţionaţi dc revizorii şcolari) din toate judeţele ţării. în următorii ani, au mai primit
astfel dc medalii peste 100 de învăţători şi institutori, câţiva revizori (C. Alessandrescu,
D. Constantinescu, Serafim Ionescu, A. Sinişteanu, Al. Ştefulescu) şi alţi trei miniştri ai
Instrucţiunii: V.A. Urechia, Titu Maiorescu şi P. Poni1’5. Criteriile de acordare pentru
corpul didactic primar aveau în vedere măsurile folosite de acesta la îmbunătăţirea
situaţiei intelectuale, morale şi materiale a ţării, prin crearea de societăţi de economie şi
ajutor mutual la sate, înfiinţarea de cantine şcolare, funcţionarea cercurilor culturale,
organizarea grădinilor şcolare prin introducerea unor culturi sistematice66.
O
altă cale, prin care învăţătorii aveau ocazia să discute cu ţăranii direct despre
problemele care-i frământau, au fost adunările pentru constituiri dc bănci populare, obşti
de arendare sau diferite asociaţii, cum ar fi cooperativele de consum67, în cadrul cărora
cadrele didactice ofereau şi soluţii de ridicare a nivelului de trai în mediul rural.
Societăţile culturale înfiinţate din iniţiativa personalului didactic au contribuit în mare
măsură la organizarea primelor bănci populare, a primelor asociaţii, propagând în

Casa Şcoalelor ţinea o evidenţă clară a materialelor didactice şi cărţilor trimise în teritoriu,
(A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 1/1901, f. 73, 74).
60 Ibidem, dosar 8/1902, f. 9-10; Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 282-284.
61 A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 6/1902, f. 304, 310, 321, 343.
62 Ibidem. dosar 6/1902, f. 489^90.
63 Vezi Maria Itu, op. cit., p. 206-221.
64 Operele lui Spiru Haret, voi. I, p. 377.
1,5 Nichita Adăniloaie, învăţătorii luminători..., p. 171.
66 Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 125-127.
67 Despre utilitatea „însoţirilor economice” vezi „Albina", anul I, nr. 44, 1898, p. 1383-1386.
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rândurile ţărănimii mişcarca cooperatistă6*. Băncile popularc - numite în unele locuri şi
societăţi economice sau cooperatiste, au apărut din iniţiativa şi responsabilitatea
învăţătorilor, ideea fiind apreciată de Spiru Haret care, în calitate de ministru al
Instrucţiunii, a reuşit să le creeze un cadru legal dc organizare şi funcţionare.
Prima bancă populară din ţară a fost înfiinţată în 1891 (Bezdead-judeţul
Dâmboviţa), învăţătorului Gr. Rădulcscu, confcrindu-i-se pentru efortul său, medalia
„Răsplata Muncii", clasa I. Până în 1898, ritmul de înfiinţare a acestora a fost unul
scăzut, circa 24, dintre carc, datorită greutăţilor întâmpinate, multe au dispărut din
interval. Prin măsurile de încurajarc întreprinse de autorităţile şcolare, în decursul
intervalului aprilie-decembrie 1901, au mai apărut 168 dc bănci noi şi în acest climat
favorabil ascendent, în 1902, erau înregistrate în ju r de 700 astfel de instituţii. Spiru
Haret recunoştea meritul învăţătorilor69, chiar şi a preoţilor în unele locuri, subliniind că
cele mai mari greutăţi în organizarea lor se datorau autorităţilor locale şi mai cu seamă
cămătarilor70, care solicitau dobânzi ce mergeau dc la 60 % până 500 % 71. Astfel, prin
intermediul acestor instituţii s-a reuşit, într-o oarecare măsură, să se înlăture cămătăria,
înlesnindu-se unor ţărani mai avuţi, împrumuturi cu dobândă mică ( 1 0 - 1 2 % pe an),
contribuind astfel la ridicarea stării lor materiale72.
Eforturile lui Spiru Haret în direcţia asigurării unei optime funcţionalităţi a
băncilor populare s-au exprimat prin numeroase adrese şi circulare adresate atât
revizorilor şcolari cât şi prefecţilor, prin care erau sugerate măsurile şi căile de ocrotire
a acestor instituţii73. Astfel, în ciuda piedicilor întâlnite, numărul lor a continuat să
crească, normele şi regulamentele de funcţionare fiind stabilite de Legea asupra
băncilor populare săteşti şi a casei lor centrale (martie 1903)7’. Instituţiile, recunoscute
juridic, erau coordonate de „Casa centrală a băncilor populare săteşti” aflată sub
controlul instituţiei bancare „Creditul Agricol”. Ele aveau menirea să dea posibilitatea
ţăranilor de a obţine credite, în condiţii avantajoase, pentru procurarea utilajelor agricole

şi a animalelor dc tracţiune75, contribuind în acest mod şi la dezvoltarea spiritului de
economiei văzut „ca cel mai bun leac contra risipei de la cârciumă”76. Promotorul legii,
ministrul de finanţe Emil Costinescu recunoştea meritul lui Haret în această acţiune77,
••
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ca iniţiator al legalizării lor .
Cu sprijinul băncilor populare au luat fiinţă în unele comune obştii săteşti pentru
arendarea ori cumpărarea dc moşii, tovărăşii sau cooperative săteşti pentru vânzarea în
comun a produselor şi procurarea unor mărfuri casnice. Impresionat dc reuşita acestor
forme de organizare colectivă, Spini Haret a emis, în septembrie 1904, o circulară, prin
care cerea învăţătorilor să îi îndemne pe săteni la organizarea accstora în asociaţii ca să
poată vinde mai uşor produsele lor în comun.
Pe tărâmul fertil al acestei ideii, un alt ordin al Ministerului Instrucţiunii (30
noiembrie 1904) însărcina numirea unor învăţători ambulanţi (derogaţi de la activitatea
de la catedră)79, care urmau să meargă în teritoriu şi să ajute pe localnici în punerea
bazelor unor tovărăşii. învăţătorii ambulanţi erau sfătuiţi să caute centrclc, unde să fie
un dascăl, un preot şi un primar cu autoritate asupra sătenilor, scopul acestor asocieri
fiind unul economic - practic, de vânzare în comun a unor produse cerealiere, arendarea
80
de pământ, tăierea de păduri, mori ţărăneşti, vânzări de produse la oraşe . Rezultatele
obţinute în teritoriu au fost spectaculoase, în anul 1911, în România erau înregistrate
487 obşti de arendare cu 369 922 ha pământ arendate, 210 cooperative de consum, 69
•
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cooperative de brutărie, 7 cooperative de lăptărie .
Trebuie menţionate şi câteva date semnificative la nivelul şcolilor normale care
sub aspectul pregătirii agricole şi al lucrărilor manuale au înregistrat o evoluţie în plan
aplicativ. Legea asupra învăţământului secundar şi superior din 23 martie 1898

',s Octavian Ioncscu, Spiru C. Haret în perspectivă istorică, în „Revista dc pedagogie”, nr. 6 ,
1976, p. 45; Ion Bulei, Atunci când veacul se năştea...Lumea românească 1900-1908, Editura
Eminescu, Bucurcşti, 1990, p. 8 8 .
69 Acuzat că a încredinţat organizarea băncilor populare şi în general a activităţilor economice
dc la sate în mâna învăţătorilor, Spiru Haret aducea ca argument, interdependenţa dintre cei
doi factori: economic şi cultural, vezi G.G. Antonescu, Spiru Haret ca pedagog. Editura
Institutului Pedagogic Român, Bucureşti, 1934, p. 7.
70 Nu dc puţine ori, chiar reprezentanţi ai autorităţilor locale (primari) sc ocupau cu cămătăria,
aşa cum s-a întâmplat în comuna Boroaia, judeţul Succava, (A.N.S., Fond Prefectura Judeţului
Baia, dosar 10/1902, f. 19,23).
71 Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 273.
Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic în România, de la origini până în 1918,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 300.
' Existau zvonuri răspândite în lumea satelor că Ministerul pregăteşte un proiect de lege, cu
scopul dc a lua în scama statului banii depuşi de săteni la băncile populare, (A.N.S., Fond
Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 7/1902, f. 195, 9/1902, f. 252; Fond Prefectura
Judeţului Baia, dosar 10/1902, f. 1).
71 O serie dc instrucţiuni referitoare la înfiinţare, funcţionare şi mai ales scopul acestor instituţii
era trimisă revizorilor care trebuiau să le distribuie în teritoriu, (A.N.S., Fond Inspectoratul
Şcolar al judeţului Baia, dosar 5/1903, f. 59-60).

Vezi textul legii şi mofificările ulterioare în Ihidem, Fond Prefectura Judeţului Baia, dosar
10/1902, f. 181-199; vezi şi Şerban Rădulescu-Zoner, Istoria Partidului Naţional Liberal,
Editura BIC ALL, Bucureşti, 2000, p. 130.
76 Operele lui Spiru Haret, voi. II, p. 274.
7 în Expunerea de motive pe baza proiectului (iulie 1903) Emil Costinescu recunoştea că „ D.
Haret este acela care s-a gândit pentru prima oară la înfiinţarea unei instituţiuni centrale cu
menirea de a controla şi ajuta băncile populare”, (Gheorghe Adameseu, Vieaţa şi activitatea
lui Spiru C. Haret, Editura Cartea Românească, Bucurcşti, 1936, p. 214).
;x Este vorba de o serie de adrese, circulare decizii, vezi Operele lui Spiru Haret, voi. I, p. 387388; Voi. II, p. 124, 143, 151, 181, 182. Tot în această direcţie, fusese elaborat, în 1902, un
chestionar pentru băncile populare care fusese trimis învăţătorilor pentru completare, (A.N.S.,
Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 7/1902, f. 167,190).
79 Aceşti învăţători (32 la număr, câte unul pentru fiecarc judeţ) posedau cunoştinţe de
agricultură practică şi aveau misiunea de a inspecta, în perioada martie-octombrie, între 8 şi 15
şcoli rurale cu scopul dirijării lucrărilor agricole şi horticole. Rezultatele au fost vizibile, Spiru
Haret subiniind faptul că, în diferite comune, sătenii şi-au creat grădini de legume pe lângă
case, introducând în munca pământului o serie de reguli mai raţionale, (A.N.S., Fond
Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 4/1904, f. 176-177; Operele lui Spiru Haret, voi.
II, p. 166-167).
80 Ibidem, p. 431-437.
MAnghel Manolache, Gheorghe Pâmuţă, op. cit., p. 422.
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introducea practica agricolă s2 într-un scop foarte clar utilitar: ca în felul acesta viitorul
învăţător să-şi însuşească deprinderea de gospodar, iar la rândul său să înveţe pc copiii
sătenilor agricultura specifică gospodăriei mici şi mijlocii; în acest fel, şcoala urma să
reprezinte un punct dc atracţie sigur şi permanent pentru săteni83. O altă acţiune care a
venit în ajutorul ţăranilor a fost înfiinţarea efectivă a grădinilor de legume pc lângă
şcoli, măsură carc era prevăzută în Legea învăţământului primar şi normal-primar din
1896, dar nu fusese aplicată84. în aceeaşi dirccţie, o altă circulară (1902) recomanda
şcolarilor înfiinţarea acasă a unei mici grădini, după modelul celei de la şcoală,
învăţătorii fiind datori să le inspecteze din când în când şi a le da note pentru modul
cum se prezintă85.
In direcţia încurajării implementării activităţilor agricole, Haret declanşa o
adevărată campanie de măsuri certc: acordarea unui premiu (50 lei pentru judeţ) pentru
cca mai bună grădină şcolară86; facilitarea unor împrumuturi în condiţii avantajoase dc
până la 500 lei către învăţătorii care se remarcau în practicarea unui astfel de
învăţământ87, instituirea sărbătorii „sădirea pomilor”(1902)88; extinderea lotului de
practică agricolă pe 2 ha, pentru fiecare şcoală (1902)*9; crearea sistemului învăţătorilor
ambulanţi în agricultură (1902),(>; introducerea lucrărilor şcolare agricole la şcolile
orăşeneşti (1907)91. Tot prin strădania lui Haret, între anii 1903-1910 se înfiinţau

Operele lui Spiru Haret. voi. II, p. 137; Detaliile organizatorice carc urmăreau implementarea
învăţământului practic agricol în şcolile normale şi a grădinilor de pe lângă şcolile primare
rurale au fost cuprinse în Rezoluţiunea ministerială din 26 decembrie 1898, în Ibidem, voi. I,
p. 382-384.
83 A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 1/1901, f. 80-88.
în intervalul 1901-1904, Ministerul emitea mai multe circulare şi decizii privitoare la
organizarea grădinilor de pe lîngă şcoli, ( Operele lui Spiru Haret, voi. II, p.36-39, 131-139;
vezi şi Emil Bâldescu, Spiru Ilarei in ştiinţă, Jilozofie, politică, pedagogie, învăţământ,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 268-269; Constantin Dinu, Spiru Haret.
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 65).
A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 6/1902, f. 160, vezi şi Operete tui
Spiru Haret, voi. II, p. 153.
u' A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 9/1902, f. 155.
s7 Ibidem, f. 76.
ss Această sărbătoare era foarte mult apreciată atât dc învăţători cât şi de elevi, în Ibidem, dosar
6/1902, f. 305-306; vezi şi Operele lui Spiru Haret, voi. II, p.37, 135.
S) încă din 1901, o circulară adresată revizorilor şcolari indica modalitatea de arendare către
învăţători, în condiţii avantajoase, a unor terenuri aparţinând Casei Şcoalelor pentru o cultură
model, (A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 1/1901, f. 75-76); în 1902,
o altă circulară prevedea acordarea pentru fiecare şcoală a unui teren dc 2 ha pentru
învăţământul practic agricol. Din cultura obţinută, scăzând cheltuielile cu seminţe, 25%
revenea învăţătorului, iar 65 % luau elevii care au lucrat; în cazul grădinilor şcolare, raportul
era invers, venitul trebuind să aparţină învăţătorului, în timp ce şcolarii primeau numai 25% ca
plată pentru munca lor, pentru ea aceasta să nu fie gratuită, în Ibidem. dosar 9/1902, f. 9, 1718; vezi şi Operele lui Spiru Haret. voi. II, p. 40, 41, 132, 133.
90 Ibidem, p. 166-167.
MIbidem, voi. III, p. 29; Constantin Moise, Şcoala activă în România până la mijlocul secolului
al XX-lea. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 50.
182

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ A DASCĂLILOR ÎN TIMPUL .
brutării pc lângă şcolilc normale din Craiova şi Iaşi, pentru ca viitorii învăţători să
deprindă ţăranii cu fabricarea pâinii92.
Un rol activ în ridicarea nivelul cultural şi material al lumii rurale l-au jucat
societăţile culturale, interesante şi entuziaste iniţiative ale slujitorilor şcolii, a căror
activitate coordonată cu cea a societăţilor şi asociaţiilor profesionale a contribuit Ia
mărirea numărului dc şcoli la oraşe şi sate şi creşterea nivelului de pregătire al cadrelor
didactice. Suflul nou, creat de venirea lui Spiru Haret la conducerea Ministerului
Instrucţiunii, a determinat apariţia în toate judeţele din ţară a numeroase societăţi
culturale, care reuneau ca membri: dascăli, preoţi, cctăţeni, oameni de cultură sau
diferite autorităţi. Conform propriilor statute93, acestea aveau ca obiectiv înfiinţarea
unor şcoli de adulţi, biblioteci şi bănci populare, şezători culturale, precum şi
organizarea unor conferinţe publice la carc erau invitaţi să vină şi cetăţenii,,.
Activitatea extraşcolară, iniţiată de învăţători şi susţinută prin măsuri legislative
de cătrc Spiru Haret în toate mandatele ministeriale, a fost privită cu ostilitate de cătrc
unele administraţii locale, prin nepuncrca în aplicare a măsurilor ce priveau construirea
de localuri dc şcoli95 sau remunerarea dascălilor carc îndeplineau, într-o formă sau alta,
directivclc pe această linie venite de sus. Suspiciuni erau semnalate şi la nivel central,
fie în cadrul Ministerului Instrucţiunii, fie în rândul partidelor dc guvernământ speriate
că măsurile care vizau ridicarea culturală şi economică a lumii rurale ar fi dus la o
schimbare a raportului dintre diferite categorii, în sensul diminuării poziţiei sociale a
proprietarilor de pământ. întâlnirile sub forma conferinţelor populare sau a cercurilor
culturale, erau catalogate ca mijloacc periculoase dc răspândire a ideilor carc urmăreau
să-i înveţe pe ţărani că se pot descurca şi singuri într-o societate aflată încă departe de
pretenţiile modernităţii.
Iniţiativele învăţătorilor în privinţa înfiinţării dc biblioteci şi bănci populare,
şcoli de adulţi, cantine şi grădini şcolare au fost aspru criticate mai cu seamă de membrii
Partidului Conservator. După instalarea guvernului conservator în 1899, ostilitatea faţă
dc activitatea extraşcolară a dascălilor s-a manifestat direct prin cazuri de distrugere a
unor cantine şcolare şi biblioteci populare şi mai ales prin neaplicarea legilor elaborate
de Spiru Haret96. în acest scurt interval de la sfârşitul secolului al XlX-lea când n-a mai
fost ministru, Haret şi-a continuat, prin conferinţe şi publicistică, munca de îndrumare a
şcolilor rurale şi a dascălilor acestora în direcţia imprimată anterior, protestând
împotriva măsurilor luate dc ministrul conservator al Instrucţiunii Publice, Take
Ioncscu97. Astfel, la începutul Iui iulie 1900, Haret a participat la lucrările primului
Emil Bâldescu, op. cit., p. 234; Constantin Moise, op. cit., p. 48; vezi şi Ion Bulei, op. cit., p.
87.
93 Statutele priveau capitole ce aveau in vedere: înfiinţarea, membrii societăţii, administraţia,
fondurile, durata, mijloacele pentru realizarea scopului, vezi A.N.I.C., Fond Casa Şcoalelor,
dosar 13/1901, f. 15; Fond M.C.I.P., dosar 192/1901, f. 5-6, f.216-218, dosar 117/1903, f.
114-116; A.N.S., Fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Baia, dosar 5/1898, f. 602, dosar
8/1903, f. 94-95.
94 Nichita Adăniloaie, învăţătorii luminători..., p. 154-155.
95 A.N.I.C., Fond Casa Şcoalelor, dosar 3/1896, f. 4.
96 Şerban Orăscu, Spiru Haret, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 98.
97 Spiru Haret a publicat o serie de articole în „Voinţa Naţională”, reunite apoi într-o broşură, în
carc polemizează cu succesorul său pe tema legilor educaţiei, vezi Spiru C. Haret, Aplicarea
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congres al membrilor corpului didactic urban şi rural din România, prilej cu care şi-a
anunţat intenţiile de încurajare a activităţilor extraşcolare semnalizate deja din teritoriu.
Acestea au fost sintetizate într-o moţiune care prevedea printre altele: cultivarea
sentimentului naţional prin organizarea serbărilor şcoiarc, conferinţelor, corurilor şi
excursiilor la locurile istorice; reducerea numărului de analfabeţi prin instituirea
cursurilor de adulţi, îmbunătăţirea situaţiei economice a lumii rurale prin accentuarea
caracterului practic al activităţilor şcolare98. Cuvântările şi discuţiile rostite la acest
congres l-au impulsionat pe Haret să-şi expună, ulterior, părerile mai pc larg, în cadrul
unui articol mai amplu, publicat, în august 1900 în revista „Convorbiri didactice”.
Reprezentând baza teoretică a întregii activităţi cxtraşcolare, în care învăţătorii aveau
misiunea practică în temeiul propriului exemplu să răspândească progresul material şi
cultural în lumea satelor, articolul s-a bucurat dc o largă vizionare, circa 6 . 0 0 0 dc
exemplare ale revistei ajungând în teritoriu. Ulterior, articolul tipărit în broşură a fost
distribuit şi prin intermediul revizoratclor şcolare99.
Ecoul apelului formulat de Haret a fost imens şi, conjugat cu întreţinerea unei
vaste corespondenţe personale cu învăţătorii, s-a bucurat de un larg succes în
implementarea acţiunilor cxtraşcolare. Pe fondul creşterii nemulţumirilor sociale,
opiniile lui Haret după 1904 şi până la izbucnirea răscoalei din 1907 au vădit în ceea ce
priveşte fondul, o „încărcătură” socială mult mai marc, iar în ceea ce priveşte forma,
accente pline de vehemenţă100. Publicarea în două ediţii a broşurii „Chestia ţărănească”
(1905, 1907), în care erau sugerate, prin „introducerea ţărănimii ca factor activ şi
inteligent în viaţa noastră de stat” 101, direcţiile de schimbare a condiţiilor de viaţă ale
acestei categorii sociale cu sprijinul decisiv al învăţătorilor a alarmat cercurile
guvernamentale, atât cele liberale şi mai ales cele conservatoare.
Reacţiile au crescut în intensitate odată cu momentul 1907, Spiru Haret şi
activitatea extraşcolară fiind intens criticate şi mai ales considerate ca puncte de plecare
instigatoare în ridicarea ţăranilor de pc marile moşii. în condiţiile în care un număr
însemnat de învăţători şi preoţi se aflau în ancheta organismelor abilitate, sub acuzaţia
de participare la răscoale, Haret a cerut organelor din subordinea Ministerului
Instrucţiunii, desfăşurarea în paralel, a unei proprii investigaţii102. Concluziile proprii au
fost incluse într-un document înaintat regelui1 , ulterior tipărit şi distribuit în teritoriu,
şi carc evidenţia că acuzaţiile aduse împotriva membrilor corpului didactic erau
nefondate, învinuirile fiind produse din neştiinţă, din rea voinţă, din invidie şi mai ales
„din graba unora de a arunca răspunderea asupra altora, pentru a scăpa ci înşişi de

răspundere” 104. Desigur, aceste explicaţii dcloc satisfăcătoare pentru unii lideri politici
au lăsat loc altor polemici, desfăşurate fie sub forma interpelărilor în Parlament,
formulate de C. Dissescu şi Titu Maiorescu în 1908, fie în presă şi în revistele de
specialitate ale timpului105. în timp ce cuvântarea lui C. Dissescu viza rolul învăţătorilor
şi preoţilor în împrejurările create dc momentul 1907, cea formulată de senatorul Titu
Maiorescu critica direcţia imprimată activităţii învăţătorilor rurali în afara şcolii106. El
credea că este cu totul greşită ideea de a îndemna pe învăţător să se amestece în viaţa
satului, acţiunea sa asupra copiilor având ca scop doar progresul cultural al populaţiei
rurale: „învăţătorul să fie numai învăţător în şcoala lui şi nimic altceva...scos din
aritmetică şi geografie nu are să mai fie smerit şi lipsa aceasta dc smerenie îl strică” 107.
Cuvintelor deloc măgulitoare la adresa celor îndemnaţi să propage lumina în viaţa
satelor, Haret, învinuit printre altele dc „socialism” şi „sectarism”, le răspundea pe baza
unei documentări minuţioase că acţiunile culturale în afara şcolii erau incriminate greşit.
Redresarea mişcării extraşcolare, cu excepţia cercurilor culturalc care şi-au
reluat activitatea abia în octombrie 1908, a urmat, în linii mari, linia anterioară,
programul Circularei trimisă în 24 iulie 1907 „cătrc toţi membrii corpului didactic de
toate gradele să lucreze pentru propăşirea activităţii extraşcolarc” reluând ideea
organizării activităţii extraşcolare a învăţătorilor în forme de acţiune originale,
diversificate dar complementare: bănci populare, tovărăşii săteşti, şezători, şcoli de
adulţi, cantinc şi grădini şcolare, toate având meritul dc „a introducc Ia sate o suflare de
viaţă necunoscută până atunci”. Integrarea acestor acţiuni într-un sistem organizat era
condiţionată, în opinia lui Haret, şi de implicarea autorităţilor locale, în acest sens,
eforturile sale fiind îndreptate şi în atragerea şi cointeresarea administraţiei, primarilor,
medicilor şi a altor intelectuali ai satelor °8.
în timpul celui de-al treilea mandat ministerial, pe baza semnalelor înregistrate,
preocupările lui Spiru Haret au vizat şi o încurajare a mişcării extraşcolare a corpului
didactic de la oraşe. Fără a-i oferi un cadru organizatoric amplu, aceasta s-a desfăşurat
mai mult spontan, astfel că efectele au fost mai puţin vizibile decât în mediul rural.
Despre activitatea extraşcolară a învăţătorilor şi rolul lor în ridicarea culturală şi
materială a lumii rurale s-a scris deosebit de mult în revistele dc specialitate ale
timpului, articolele fiind semnate fie dc membri ai autorităţilor şcolare şi mai ales de
cătrc învăţători109. Astfel, prin abordarea unor teme ca: rolul învăţătorului în şcoală,
acţiunile sale în afara ei, pregătirea şi perfecţionarea profesională, activitatea culturală

legii asupra Inveţămîntului secundar şi superior (Extras din ziarul „Voinţa naţională”),
Institutul de Arte grafice „Carol GobI”, Bucureşti, 1899, pp. 5-126.
Nichita Adăniloaie, învăţătorii luminători.... p. 174.
99 Şerban Orăscu, op. cit., p. 101.
100
...
Opiniile sale pe marginea subiectului au fost publicate în „Revista generală a
învăţământului”, vezi Operele lui Spiru C. Haret, voi. VIII, Polemice şi politice: 1905-1907,
Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2010, p. 221-225.
101 Spiru C. Haret, Chestia ţărănească. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl”, 1907,
p. 3.
10 Şerban Orăscu, op. cit., p. 157.
103 Raport la Rege nr. 171/6 din 13 august 1907 despre acţiunea preoţilor şi învăţătorilor rurali
în timpul răscoalei din 1907, în Operele lui Spiru C. Haret, voi. III, p. 41-47.

104 Ibidem,

p. 44
Campanii defăimătoare şi comentarii ironice la adresa lui Spiru Haret şi a colaboratorilor săi
numiţi „cazaci” sc purtau în paginile revistei de pedagogie „Cultura Română” condusă de Ion
Găvănescul, vezi „Cultura română”, anul VI, nr. 3, 4, 5, 6 , 7, 8 / 1909, pp. 82-100, 147-151.
106 Operele lui Spiru C. Haret, Voi. VI, Parlamentare: 1907-1911, Editura Comunicare.ro,
Bucurcşti, 2009, pp. 37-91.
107 Activitatea extraşcolară a învăţătorilor. Răspunsul d-lui Spiru C. Haret, Ministrul
Instrucţiunii Publice la interpelarea d-lui senator Titu Maiorescu, rostit în şedinţa Senatului
de la 25 ianuarie 1908, tipografia „ Voinţa Naţională”, Bucureşti, 1908, p. 11.
108 Operele lui Spiru C. Ilaret, voi. III, p. 38-41.
109 „Revista generală a învăţământului”, anul I, nr.2, 1905, p. 115-119; anul VII, nr. I şi 2, 1911,
p. 80-82; nr. 5, 1911, p. 274-287; „Noua revistă pedagogică”, anul I, nr. 3, 1901, p. 87-91.
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cxtraşcolară a cadrelor didactice a luat amploare, susţinută la nivel oficial şi dc o scrie
de reglementări legislative.
în strădaniile de orientare a şcolii româneşti pe drumul modernităţii pentru
racordarea la cerinţele vremii, Spiru Marct şi învăţătorii s-au întâlnit într-o activitate de
echilibrată armonie. Ideile şi acţiunile lui Spiru Haret în domeniul fundamental al
activităţii sale, cel al educaţiei, au creat în epocă un adevărat curent, care-i poartă
numele - haretism110, esenţa sa constând în introducerea factorului cultural şi economic
în lumea satelor, prin neobosita activitate a dascălilor în direcţia desfăşurării unor
activităţi mai ales în afara şcolii.
Centrând atenţia publică asupra satului ca izvor dc energie şi ca expresie
esenţială a înapoierii sociale, acest curent cultural de „iluminare” a ţăranilor a prins
contur în perioada 1901-1904, prin reglementarea la nivel legislativ a unui plan de
ridicare economică şi spirituală a lumii rurale. Latura culturală a activităţii cxtraşcolare,
a cuprins forme extrem dc variate, menite să contribuie Ia luminarea poporului, într-un
proces în carc învăţătorii erau consideraţi singura categorie profesională capabilă de a fi
agent real de modernizare a satelor şi de a sprijini una din cele mai greu încercatc
categorii ale societăţii: ţăranii. Conccpând învăţământul, ca un mijloc de emancipare
socială, în carc rolul fundamental îl jucau învăţătorii, Haret a reuşit să modificc statutul
acestora, transformându-i într-o prezenţă activă în spaţiul public şi factor principal al
modernizării lumii rurale.
Crearea unor condiţii mai bune, implicarea unor autorităţi locale în susţinerea
demersurilor iniţiate de dascăli, acumularea unei experienţe, adâncirea preocupărilor în
sensul deschiderii faţă de procesul instructiv-educativ au determinat ca activitatea
învăţătorilor în afara şcolii să capete substanţă şi strălucire. Astfel, au luat naştere
numeroase instituţii extraşcolarc: cursuri pentru adulţi, biblioteci şi bănci populare,
societăţi cooperatiste şi culturale, publicaţii cu caracter de popularizare, mediatizate prin
intermediul altor forme de manifestare: cercuri culturale, serbări artistice, şezători.
în ciuda greutăţilor întâmpinate de luminătorii satelor, generate de condiţiile
materiale ale timpului, de neimplicarea autorităţilor locale în sprijinirea diverselor
acţiuni iniţiate, de măsurile restrictive impuse de stat sau influenţele politice manifestate
mai cu seamă în preajma momentului 1907, membrii corpului didactic au reuşit, pe
parcursul anilor, să obţină rezultate, care într-un final au satisfăcut cerinţele lui Spiru
Haret în această direcţie.
Chiar dacă, la nivelul elaborării programatice a documentelor şcolare şi implicit
a raportării rezultatelor obţinute în teritoriu, acţiunile în afara şcolii au reclamat
implicarea unui volum mai marc de muncă, reuşita activităţii extraşcolare a ridicat mult
prestigiul şcolii, într-un moment în carc societatea românească avea nevoie de afirmarea
unui sistem de învăţământ românesc modem.

M Ă R T U R IA U N U I B U C O V IN E A N D E P O R T A T ÎN SIB E R IA ÎN
ANII PR IM U L U I R Ă Z B O I M O N D IA L
M ihai-Aurelian C Ă R U N T U

Rezum at: Autorul analizează în lucrarea sa destinul inedit al unui refugiat
român din Bucovina anilor Primului Război Mondial. Pentru înţelegerea contextului
istoric local este prezentată şi situaţia acestei provincii la începutul conflagraţiei, când,
autorităţile austriece au iniţiat o campanie extrem de dură împotriva tuturor celor bănuiţi
de iredentism, avându-i în vedere în special pe intelectualii români. în încheiere este
redat Memoriul lui Traian Voronca, care a fost transferat în anul 1916, după ocuparea
Bucovinei de către armatele ţariste, de la Siguranţa română în cadrul Ohranci ruseşti de
la Suceava. Sub pretext că servea mai mult interesele româneşti, a fost deportat în mod
abuziv în Siberia, de unde a reuşit în cele din urmă să evadeze şi să se întoarcă în ţară.
Revenit din deportare, Traian Voronca aducea informaţii preţioase pentru autorităţi cu
privire la situaţia prizonierilor români din lagărul de la Darniţa (Kiev), atitudinea
vecinului de la Răsărit faţă de statul nostru, starea de spirit şi situaţia de ansamblu a
Imperiului rus în preajma revoluţiei din februarie 1917.
C uvinte cheie: Bucovina, Traian Voronca, Primul Război, Suceava, Siberia.
A bstract: The author examines in his study the original destiny of a romanian
refugee from Bukovina during World War I. Historical context for understanding local
is shown and the state of this province to start of the war, when the Austrian authorities
have initiated a campaign very hard against all the people you suspect of iredentism,
taking i regard in particular on romanian intellectuals. Voronca Traian was transferred
in 1916, after the occupation of Bucovina by Tsarist armies, from Romanian
„Siguranţa” in Russian „Ohrana” from Suceava. Under the pretext that serve many
romanian interests, was wrongfully deported to Siberia, where he evcntually managed to
escape and return home. Returned from deportation, Traian Voronca brought valuable
information to authorities about the situation of romanian prisoners camp iu Darniţa
(Kiev), the Eastern neighbor attitudc towards our state, mood and overall situation of
the Russian Empire on the eve of revolution february 1917.
Key w ords: Bukovina, Traian Voronca, World War I, Suceava, Siberia.
Declanşarea Primului Război Mondial ca urmare a atentatului de la Sarajevo, a
reprezentat un eveniment care a fost receptat în mod diferii de comunitatea românească
din Bucovina, unitară sub cele mai multe aspectc, dar suferind consecinţele divizării
politice. Nu se poate nega faptul că, în rândul intelectualităţii româneşti, dar mai ales în
cadrul minorităţilor naţionale din provincie, exista un curent filoaustriac, susţinut în
mod evident de autorităţi, concentrat în jurul lui Aurel Onciul1. Acesta vedea salvarea

1

1111 Ion Bulei, op. cil., p. 85.
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românilor, ameninţaţi de pericolul slav, doar în cadrul coroanei habsburgice şi a reuşit
să supravieţuiască până în toamna anului 1918, făcând jocurilc unor ccrcuri politice care
depuneau eforturi disperate pentru a împiedica realizarea Marii Uniri. Atitudinea sa nu
era împărtăşită de tinerii intelectuali, atraşi în mod irezistibil de ideile lui Nicolac Iorga,
gravitând din punct de vedere politic şi cultural în jurul noii grupări, animată dc
puternice sentimente naţionale, a „Junimii Literare”. Pentru aceştia din urmă era mai
mult decât evident că, după crize repetate, acest război avea să fie şi ultimul pentru
anacronica monarhie biccfală. în acest sens, este deosebit de semnificativă declaraţia
făcută de profesorul Ion Grămadă, după ce a citit ultimatumul austriac adresat Serbiei în
faţa românilor adunaţi într-o sală a Palatului Naţional din Cernăuţi: „Avem războiu
domnilor, şi acest războiu ne va aduce eliberarea din robia noastră”2.
în paralel cu declanşarea ostilităţilor împotriva unor state naţionale, AustroUngaria a declanşat un perfid război intern împotriva propriilor naţionalităţi, care erau
acuzate de tendinţe centrifuge. în urma ordinului de mobilizare generală, publicat la 30
iulie 1914, aproximativ 10% din românii din Bucovina au fost chemaţi sub arme, în
cadrul regimentelor 41 Infanterie, 22 Landwehr şi 9 Dragoni, pentru a fi folosiţi, ca
unităţi de sacrificiu, în cele mai dificile sectoare ale frontului . După ce ziarele din
Cernăuţi au lansat zvonul că România a intrat în război împotriva Rusiei, militarii
Regimentului 41 au plecat pe front în sunetele marşului „Deşteapă-tc române !” 4 şi în
frunte cu un drapel care avea, pe revers, tricolorul românesc5. Totodată, autorităţile
austriece, cu sprijinul lui Aurel Onciul, au organizat un corp de „voluntari” pentru
apărarea localităţilor împotriva unei invazii ruseşti. în finalul unei adunări desfăşurate la
Suceava, în 22 noiembrie 1914, la carc au participat aproximativ 2.000 dc ţărani siliţi de
jandarmi să semneze acordul de înrolare6, s-a adoptat o telegramă către regele
Ferdinand în care se solicita: „Nu vărsa sânge românesc şi, drept aceia, nu intra în
împărăţie, ci, mai vârtos, porunceşte oştirilor Măriei Tale să lupte alături dc oştirile
împărăteşti”7. Astfel de demersuri propagandistice şi unele proiecte diplomatice privind
cedarea parţială a Bucovinei8, nu erau în măsură să ascundă agravarea situaţiei
românilor din Austro-Ungaria şi nici nu au reuşit să schimbe orientarea tot mai evidentă
a României către puterile Antantei.
Concomitent cu o propagandă agresivă în rândul populaţiei, suspectată de
neloialitate, autorităţile habsburgice au dezlănţuit o teroare generalizată: drepturile
Dr. Ipolit Tarnavschi, Din amintirile mele, în I. Nistor, Amintiri răzleţe din timpul Unirii1918, Cernăuţi. 1938, p. 422.
3 Vezi: Dr. Nicolae Coman, Martiriul Bucovinei (1914-1915), Bucureşti, 1915. p. 27; Filaret
Doboş, Tragedia Regimentului 9 de dragoni, în Calendarul «Glasul Bucovinei», Cernăuţi.
1923, p .85.
1 Dr. Nicolae Coman, op. cit., p. 40.
5 Anghel Popa, între fronturi. Bucovineni în România primului război mondial. Câmpulung
Moldovenesc, 1998. p. 42.
6 Teodor Balan, Bucovina în războiul mondial, în Codrul Cosminului, Anul VI, 1929-1930,
Cernăuţi, 1930, p. 25.
7 Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei.28 Noemvrie 1918. Studiu şi documente. Bucureşti, 1928, p. 15.
s Vezi Constantin Ungureanu. Trei variante austriece, din anul 1915, de cedare parţială a
Bucovinei, în Analele Bucovinei, X, Nr. 1/2003, p. 146 şi urm.
2
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cetăţeneşti sunt suspendate, a fost introdusă o aspră cenzură şi s-au înfiinţat curţi
marţiale care judecau în regim de urgenţă, în virtutea „dreptului statar” (Standrechtf. O
Ordonanţă semnată de guvernatorul Bucovinei, Rudolf Meran, publicată în 13
septembrie 1914 la Vatra Dornei, prevedea executarea pe loc o oricărei persoane care
„s-ar face numai chiar suspicios de trădare sau de altă purtare duşmănoasă statului” 10.
Teroarea din ţinut a fost patronată de colonelul Eduard Fischcr, şeful jandarmeriei, care
a proclamat că: ,,/ch kenne in der Bukowina nur drei Nationen: Deutsche, Juden und
Verrdter”(s.n.) - „în Bucovina eu cunosc numai trei naţiuni: nemţi, evrei şi trădători” 11.
Astfel, pc baza unui simplu denunţ din partea unui „patriot”, numeroşi ţărani au fost
cxecutaţi prin spânzurătoare, iar intelectualii - în special preoţii, învăţătorii şi studenţii,
- erau supravegheaţi cu stricteţe. Iniţial, din motive politice, împotriva intelectualilor
români nu s-au adoptat măsuri prea aspre, dar, odată cu orientarea clară a Bucureştilor
spre Antanta, atitudinea administraţiei austriece se va înăspri considerabil. Spre
exemplu, judecătorul Mihai Ţimpău de la Tribunalul din Suceava, denunţat că este
„român adevărat” , a fost trimis pe front ca simplu soldat12, Filimon Taniac, şef-contabil
la Primăria din acelaşi oraş este deportat în Austria de Jos13, în timp ce numeroşi preoţi
români erau arestaţi şi transportaţi în lanţuri, spre satisfacţia nedisimulată a unor
minoritari14.
Valul dc teroare dezlănţuit de autorităţile austriece din Bucovina a determinat un
masiv exod al intelectualilor de în România, doar la începutul declanşării războiului
trecând frontiera în Regat peste 300 de persoane15. Aici, alături de refugiaţii ardeleni şi
bănăţeni, au informat în permanenţă opinia publică din România cu privire la drama
românilor din Austro-Ungaria. Prin articole, conferinţe, discursuri, înfiinţarea
„Asociaţiei bucovinenilor” în 1915, editarea unor publicaţii de propagandă, cum a fost
„Revista Bucovinei” (1916), au contribuit la intrarea României în război, mulţi dintre ei
luptând mai târziu cu arma în mână pentru întregirea hotarelor ţării16. Este semnificativ
faptul că, din cele 20 de persoane care şi-au pus semnătura, în septembrie 1915, pe o
Declaraţie de solidaritate cu „Federaţia Unionistă” condusă de Nicolae Filipescu, şase
erau bucovincni: Emilian Sluşanschi, Ion Grămadă, Gavril Rotică, George Tofan,
Dimitrie Marmeliuc şi Dimitrie Moldovan17. Mai târziu, unii au ajuns până în Siberia,
unde au luptat în cadrul Corpului de voluntari, cum este cazul lui Iorgu Toma, fost
consilier la Tribunalul din Suceava, ce a editat, la Celeabinsk, „Gazeta Transilvaniei şi

Emilian Sluşanschi, Bucovina în zilele ruşilor, Bucureşti 1915, p. 30.
Teodor Balan, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul războiului mondial,
1914-1918, Cernăuţi, 1923, p. 67.
11 Dr. Nicolae Coman, op. cit., p. 44.
12 Teodor Balan, Suprimarea mişcărilor naţionale..., p. 94.
13 Făt-Frumos, Nr. 4-6, Bucureşti, 1940, p. 139.
14 Vezi Preot Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului. Temniţe şi lagăre,
voi. II, Bucureşti, 1940, passim; Gh. Lanivschi, Suferinţele mele, în Ion I. Nistor, Amintiri
bucovinene din vremea Unirii, Iaşi, 2000, p. 97.
15 Erich Prokopowitsch, Die Rumănische Nationalbewegung in der Bukowina und das DakoRomanismus, Graz-Koln, 1965, p. 167.
16 Vezi Teodor Balan, Suprimarea mişcărilor naţionale..., p. 185 şi urm.
17 Lui D. Marmeliuc, Cernăuţi, 1936, p. 37-39.
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Bucovinei” 18. Aşa după cum se exprima un contemporan: „...oricum i-ani clasifica pe
refugiaţii bucovineni în România, ei toţi dau dovada, fundamentală, dovada conştiinţei
tor naţionale ” 19 (s.n.).
Printre cei cc au ales calea exilului se găsea şi tânărul Traian Voronca, care a
revenit în Bucovina după ce provincia a fost din nou ocupată de armatele ţariste, în iunie
1916, ca urmare a ofensivei Brussilov20. Acesta, după o misiune de informare în
regiune, alături de veteranul „arborescean” Zaharia Voronca, a fost angajat în cadnil
Siguranţei ruse din Suceava. Vechiul târg, aflat la graniţa cu regatul, era un veritabil
„cuib al ircdentei româneşti”, numeroşi intelectuali, dar mai ales elevi de la Gimnaziul
de aici, trccând frontiera pentru a lupta cu arma în mână împotriva dublei monarhii” . La
doar trei zile de la intrarea României în război, în data de 17/30 august 1916. pe ruinele
Cetăţii de Scaun a fost organizată, de cătrc Societatea „Dacia Română” din Burdujeni, o
mare manifestaţie, cu participarea şi a intelectualilor bucovineni". Cu acest prilej,
alături de tricolorul românesc a fluturat şi steagul aliaţilor ruşi care, dovedeau
„sentimente cât se poate de îndoielnice faţă de România”"'. Negocierile privind intrarea
României în război de partea Antantei au fost deosebit de dificile şi datorită laptului ca
Rusia, în proiectatul său marş spre Strâmtori şi Constantinopol, avea revendicări
teritoriale inclusiv în Bucovina24. Mai mult, în timpul acestei ofensive trupele ţariste au
încălcat neutralitatea României, intrând în regiunea Herţei"^.
în perioada primei ocupaţii a Bucovinei din septembrie 1914, comandantul rus al
oraşului Cernăuţi s-a dovedit „foarte prevenitor faţă dc români”, mai ales datorită
intervenţiei lui George Gallin de la Consulatul român de aici, şi va facilita trecerea
refugiaţilor prin punctul Mamorniţa26. Dar, în momentul intrării în oraş, generalul
Arutinow a afirmat că „Bucovina rămâne pentru vecie teritor rusesc", iar la Irontieră
s-au pus stâlpi cu inscripţia „Rusia Nouă”27. Atitudinea faţă de creştini era în general
bună, „dar j>e evrei îi băteau cu nagaica şi devastau locuinţele lor, în special cârciumile
de la sate”"8. Treptat, comportamentul autorităţilor ţariste de ocupaţie se va înăspri.
Astfel, a fost arestat Alexandru Procopovici din Cernăuţi, care a solicitat, printr-un

lx Al Procopovici, 15 ai de la Unirea Bucovinei, Cernăuţi, 1933, p.7; vezi şi Ion Cernat, Cu
Iorgu Toma despre naţionalism şi verticalitate, Iaşi, 2004, p. 101 şi urm.
19 Dr. Nicolae Coman, op. cit., p. 277.
20 Geoffrey Jukes, The First World War V). The Eastem Front. 1914-1918, Osprcy Publishing,
2003. p. 45 şi urm.
21 Victor Morariu, Jubileul de 75 de ani al Liceului „Ştefan cel Mare" din Suceava, în,
Calendarul «Glasul Bucovinei», Cernăuţi, 1936, p. 63.
22 Victor Morariu, Unirea la Suceava, în Ion I. Nistor, Amintiri răzleţe..., p. 124.
23 Ibidem.
21 Vezi Ion M. Oprea, România şi Imperiul Rus. 1900-1924. voi. I, Bucureşti. 1998, p. 73.
25 Vezi Mihai-Aurelian Căruntu, Războiul Mondial la hotarele României. Informaţii (Irspre
ofensiva rusă de pe frontul din Bucovina şi incidentul de la Mamorniţa (niai-iunie IVI6).
Documente, în Suceava, XXXI-XXXIl-XXXIII. 2004-2005-2006, Suceava. 2007.
26 Emilian Sluşanschi, op.cit., p. 81-82.
' Dr. Aurel Morariu, Câteva însemnări despre prima ocupaţie rusească în capitala Hm ovinei,
în , Calendarul «Glasul Bucovinei», Cernăuţi, 1923, p. 19.
28 Erast Tarangul, Amintiri, mss., Biblioteca Muzeului Bucovinei, p. 31.
190

MĂRTURIA UNUI BUCOVINEAN DEPORTAT ÎN SIBERIA .
Memoriu adresat guvernului de la Bucureşti, trimiterea unui delegat în Bucovina pentru
apărarea intereselor românilor de aici , preotul Orest Tarangul din Suceava a fost
nevoit să se refugieze la Burdujeni împreună cu familia din cauza percheziţiilor
nocturne ale agenţilor Ohranei30, iar preotul Adrian Boca din Bucşoaia era arestat în
primăvara anului 1917, „batjocorit în mod barbar” şi depus în închisoarea din
Suceava' . Pentru cei care au rămas să asigure administraţia localităţilor, „ameninţările
cu deportarea la Siberia, ba cu spânzurătoarea, erau la ordinea zilei”32. Totodată,
societăţile culturale au fost desfiinţate prin ordin, cum este cazul Societăţii „Şcoala
Română” din Suceava33. Mai ales după înfrângerile suferite de armata română în
toamna anului 1916, diplomaţia ţaristă va reactiva un întreg şir de proiecte care
propuneau anexarea Bucovinei şi transformarea ei în cap de pod pentru expansiunea
ţaristă în România, a cărei statalitate urma să fie ulterior lichidată, deoarece împiedica
accesul spre Strâmtori34. Trădarea Rusiei, care avea o „agendă ascunsă” faţă de
România, era denunţată nu doar de Henri Berthelot, şeful misiunii militare franceze, dar
şi de comandantul german Erich Ludendorff în memoriile sale35.
în contextul menţionat, refugiatul bucovinean Traian Voronca, transferat de Ia
Siguranţă în cadrul Ohranei din Suceava, va deveni o victimă a temutului serviciu secret
ţarist datorită ataşamentului dovedit faţă de cauza naţională românească. în toamna
anului 1916, acesta a fost arestat din ordinul colonelului Leontovici, şeful Serviciului de
Siguranţă de pe lângă Armata IX. Ofiţerul ţarist i-a prezentat nu mai puţin de 10
învinuiri, dar motivul principal era acela că servea mai mult interesele româneşti decât
pe cele ruseşti, drept dovadă fiind manifestarea de la Cetatea dc Scaun din luna august,
când s-a arborat tricolorul românesc şi s-a tipărit un afiş în care se arăta „că Bucovina
este un pământ pe veci românesc”, cu toate că aceasta „a fost ocupată de trupele ruse şi
că va rămâne şi rusească”36. în consecinţă, Traian Voronca a fost transportat la Cernăuţi
şi deportat în Siberia, la Omsk, printr-o decizie arbitrară a guvernatorului rus al
Guberniei Cernăuţi, fără o cercetare în prealabil a cazului său, sub motiv că este „supus
austriac (fals!-n.n.) care se află în etate obligatorie de a face serviciu militar”37.
Revenind în ţară, Traian Voronca va prezenta autorităţilor române un Memoriu
în legătură cu impresiile şi constatările sale asupra situaţiei din Rusia şi. mai ales, despre
atitudinea faţă de ţara noastră. Informaţii interesante se referă la organizarea deportărilor
în Siberia de către autorităţile ruse din Bucovina, printre victime numărându-se supuşi
2<>Al. Procopovici, op. cit., p. 8-9.
30 Erast Tarangul, op. cit., p. 34 şi urm.
31 Preoţimea română şi întregirea..., p. 71
32 Dr. N. Vasiloschi, Amintiri din războiul mondial 1914-1918, în Ion I. Nistor, Amintiri
răzleţe..., p. 277.
33 Societatea Şcoala Română. Raport asupra activităţii Comitetului. 4 Octombrie 1913 -3 1
Decembrie 1919, Suceava, f.a., p. 16.
34 Vezi Ion Varta, Proiecte ruseşti de anexare a Bucovinei în perioada primului război mondial,
în Geopolitica, voi. I, Iaşi. 1994.
35 Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne de prieten... Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu
România, Bucureşti, 2011, p. 67.
36 Filiala judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale (în continuare ANS), fond Documente,
pachet XXXVII/63, p. 19.
37 Ibidem, p. 19 v.
.
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austrieci din personalul silvic şi militari ruşi condamnaţi pentru diferite delicte. în
localitatea Noua Suliţa, la transport se vor alătura 10 soldaţi români dezertori de la nişte
regimente din Dorohoi, care au fost trataţi cu dispreţ de garda transportului ca „laşi,
mâncători de mămăligă şi de trădători”38.
Prima oprire mai importantă în drumul spre Siberia a avut loc lângă Kiev, la
Darniţa39, unde era organizat un mare lagăr de prizonieri austro-ungari din diferite părţi
ale imperiului. Ofiţerii de naţionalitate română purtau la chipiu rozete tricolore şi
aşteptau cu nerăbdare plccarca în ţară, chestiune solicitată printr-un delegat care a fost
trimis să ia contact cu Nicolae Iorga40. în rândul ofiţerilor ardeleni se conturau două
„partide”, în funcţie de opinia privind modul de integrare în armata română, sub forma
unor unităţi compacte de voluntari (curentul dominant), sau prin dispersare în cadrul
acesteia. în lagărul de prizonieri se găseau numeroşi bucovineni41, Traian Voronca
întâlnind chiar o cunoştinţă de a sa. Printre voluntarii români - Dobrovolti - Rumunski
(s.n.) -, sesiza Traian Voronca „sunt şi mulţi care se anunţaseră numai ca să scape de
viaţa de prizonier, pe care-o port de multă vreme şi care este foarte grea”. Totodată,
remarcă faptul că ofiţerii superiori ruşi au o atitudine de „dispreţ şi de batjocură” faţă de
armata română şi susţin că regele Ferdinand a trecut la germani sau a fost arestat de
armata ţaristă42. în legătură cu circumstanţele evadării din Siberia, Traian Voronca evită
să aducă prea multe amănunte, dar precizează că, în lungul său drum spre patrie, a fost
ajutat de evreii din Rusia. Prezentându-se drept ofiţer austriac, vorbind jargonul evreiesc
şi „având şi fizionomie de evreu”, a fost găzduit de către aceştia primind bani şi indicaţii
preţioase cu privire la modul cum să se comporte în Rusia. în urma contactului cu
comunitatea mozaică de aici a rămas cu puternica impresie că toţi evreii, foarte bine
informaţi asupra evenimentelor de pe front, sunt germanofili, pe persoanele de
naţionalitate rusă îi numesc „ganef sau haser (tâlhar sau porc)”, iar de România
„vorbesc cu o ură înverşunată şi văd în ocuparea a unei părţi a ţărei pedeapsa lui
Dumnezeu pentru ţinuta statului faţă de evrei” .
în încheierea Memoriului său, Traian Voronca, cu toate că a fost informat cu
privire la mişcările ce au avut loc într-o serie de centre industriale din Rusia, se arată
convins că, datorită imenselor resurse umane şi naturale de care dispune, „această ţară
nu poate fi învinsă”44. Dar, până de dezastrul lamentabil al celei mai mari armate
antrenate în conflict nu mai erau decât câteva luni! După o călătorie de câteva mii de
km, de la Omsk la Odessa, timp în care a fost controlat doar de două ori, fără a i se cere
38 Ibidem,

p. 20.
39 în legătură cu organizarea prizonierilor români vezi şi Petru Nemoianu, Corpul voluntarilor
români din Rusia, Lugoj, 1921, passim.
40 ANS, loc. cit. Ministerul de Război de la Bucureşti a aprobat înfiinţarea Corpului dc
Voluntari Ardeleni-Bucovineni, la 23 februarie 1917; cf. Ioan Cocuz, Unirea Bucovinei cu
România (aspecte militare). Suceava, 1997. p. 20.
11 Profesorul Filaret Doboş, originar din llişeşti. a editat aici, împreună cu bănăţeanul Sever
Bocu, ziarul România Mare, foaie a voluntarilor români.
42 ANS, loc. cit., p. 20 v. Aceste idei vor fi preluate, câteva luni mai târziu, de propaganda
bolşevică de pe frontul din Moldova.
43 Ibidem, p. 21.
44 Ibidem.
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actele („De indivizi bine îmbrăcaţi, jandarmul ruscsc, care face control, nu îndrăsneşte
în regulă să se apropie” , mărturisea Traian Voronca)45, cu sprijinul Comitetului
„Tatiana” din Kiev şi cel al Consulatului General din Odessa, a reuşi să ajungă la
frontiera de pe Prut, pe care o trece clandestin pentru a ajunge în ţară, unde s-a angajat
din nou în rândurile celor care luptau pentru înfăptuirea idealului naţional.
Subsemnatul Traian Voronca,
născut la anul 1891 Faur Cernăuţi Bucovina, gr. Or., necăsătorit, de naţionalitate română,
am trecut în Augus[t| 1915 în România, fiind bănuit dc autorităţile austro-ungarc că aşi
nutri sentimente ostile statului Austriac. Am renunţat la protecţia străină şi am ocupat un
post ca funcţionar al Ministerului de Agricultură şi Domenii la Bucureşti. Demisionând din
acest post am ocupat funcţiunea de agent special la Serviciul Siguranţei al Prcfecturei de
Poliţie din Bucureşti, fiind în acelaşiij timp şi funcţionar al Băncei Marmorosch Blank,
Societate Anonimă din Bucureşti. în anul 1916, luna Iunie, Bucovina ocupându-se de
armatele ruseşti, am fost trimis cu Dl. Zaharia Voronca, de Domnul Profesor universitar
Simion Mândrescu în Bucovina spre a constata ororile săvârşite de armatele austro-ungare
în retragerea lor din Bucovina. Raportul nostru a şi fost publicat în ziarul „Universul” din
Bucureşti. Prezentându-ne cu această ocazie autorităţilor ruse de Siguranţă, mi s-a făcut
propunerea de a primi posturi de informatori Ia Siguranţa rusească a or[aşului] Suceava
Bucovina. Intrând România în luna August 1916 în acţiune m-am p|rezentat] Domnului
Colonel Lcontovici Şeful Serviciului de Siguranţă pe lângă a[rmata] IX, rugându-1 să mă
concedieze ca să-mi fac datoria de soldat faţă de patria mea. Domnul colonel mi-a atras
atenţia asupra faptului că servind interesele ruse lupt pentru aceiaşi cauză şi că îmi va aranja
situaţia mea în România, m-a menţinut mai departe în servici.Serviciul mi l-am făcut cu deplină conştiinţă şi seriozitate totuşi nu l-am mulţumit
pe Domnul Colonel. Statul Major al armatei IX, mutându-se Ia începutul lunei No[i]embrie
1916 la Suceava, am fost citat de Domnul Colonel Leontovici care mi-a reproşat că am dat
loc la nemulţumiri şi anume că:
1) Am făcut în ziua intrărei României în acţiune, o manifestaţie pe ruinele cetăţi[i| lui
Ştefan cel Mare din Suceava, unde s-a arborat steagul tricolor şi că am tipărit un placat unde
se vorbea că Bucovina este un pământ pc veci românesc. Domnul Colonel mi-a vorbit că
Bucovina a fost ocupată de trupele ruse şi că va rămâne şi rusească.
2) Că am redactat împreună cu intelectuali români din Suceava, un pro[test] contra
Colonelului rus Smirnov, fost prefect al acestui judeţ a cărui ţinută [româno?Jfobă era
cunoscută şi autorităţilor române din ţară şi că am înaintat acest (protest-n.n.) prin
intermediul D-lui Poliţai Ghinea guvernului român.3) Că aţâţ spiritele românilor din Bucovina contra stăpânirei ruseşti şi servesc numai
interesele româneşti şi nu cele ruseşti cum ar fi datorinţa mea.
4) Că aduc jurnale româneşti din Burdujeni la Suceava, ce nu este permis.
5) Că aş fi primit pentru intervenţiuni în favonil unor arestaţi sume considerabile de bani.
6 ) Că aş fi dispus arestarea mai multor evrei nevinovaţi numai cu scopul de a interveni pe
urmă în favorul lor şi a primi bani pentru această intervenţiune.
7) Că l-aş fi ameninţat pe evreul Segal din Suceava, că în caz că nu m-ar primi ca companist
(sic!) la un cinematograf l-aş aresta ca spion.
8 ) Că am trimis două scrisori de la Burdujeni la Vicna.

45 Ibidem.
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9) Că am vrut să monopolizez vânzarea tutunului rusesc la Suceava în mâinile
[comerci]anţilor Popovici şi Ursachi.
10) [Că] fac speculă cu bani cumpărând ruble în Cernăuţi pe cari le vând apoi cu un câştig
considerabil la Burdujeni.
Ascultând Domnul Colonel explicaţiile mele privitoare la aceste 10 puncte de
învinuire a declarat că nu are nici unde de a purcede contra mea, convingându-se de
inexactitatea lor. M-a oprit însă de a mai trece la Burdujeni, avertizându-mă că la caz contra
va dispune arestarea mea. Având însă peste câteva zile absolută nevofije de a trece la
Burdujeni pentru a face o plată procuristului Firmei de petrol „Frăţia” din Ploieşti am călcat
ordinul D-lui Colonel, plecând dc la Succava până la vama Burdujeni, unde mă aştepta
Domnul susnumit împreună cu Dl. Subcomisar dc poliţie Popovici. Imediat după sosirea
mea am fost chcmat în localul Companiei de grăniceri, de unde mi se prezintă un agent al
Siguranţei ruseşti care mă invită la Dl. Leontovici. Am plecat împreună la Succava. Domnul
Colonel a dispus arestarea mea! Făcându-mi-se percheziţie corporală, mi-au fost luate toate
actele mele, 231 rable 90 copcici şi o sumă mai mică în coroane şi franci. Am fost depus în
închisoarea etapei din Suceava şi peste câteva zile trimis la Cernăuţi. Motivele arestării
mele nu mi s-au comunicat şi nici nu s-a făcut vre-o cercetare, iar [în] care caz aş fi fost şi
eu întrebat. Pe baza deciziunei D-lui Guvernator ras al Guberniei Cernăuţi, am fost deportat
în luna Decembrie în interiorul Rusiei unde ne stabilesc la Omsk (Siberia). Condiţiunile de
existenţă în acest punct fiind foarte grele şi conştiinţa curată care-mi spunea că deportarea
mea nu este justificată m-a tăcut să fug şi să încerc a trece în România. Din actele sosite la
Omsk am aflat că sunt deportat ca supus austriac care sc află în etate obligatorie dc a face
serviciu militar ( Vojeni-obaranc - s.n.). Impresiile şi constatările din acele văzute din
[Rusia] mai ales asupra ţinutei faţă de România le depun într-un memoriu aparte. Mi-a
succes să ajung până la punctul Ungheni unde autorităţile ruse nepermiţându-mi
reîntoarcerea în ţară pe baza „Foaici de drum” eliberate de Consulatul General Român din
Odessa, am fost nevoit a trece în mod fraudulos. La Iaşi m-am prezentat D-lui Emanoil,
Subdirectorul Siguranţei Statului rugând eliberarea dc noi documentc de identitate şi
înconştiinţându-1 de situaţia mea. Totodată m-am prezentat Comisiei de recrutare instituită
pentru refugiaţii ardeleni şi Bucovineni, unde am fost găsit bun pentru serviciu. Dorul de ami revedea părinţii şi lipsa a multor lucruri necesare, cari le-aş II primit din partea părinţilor
mei, m-a făcut să plec la Burdujeni tară a aştepta la Iaşi înmânarea actelor de călătorie şi a
dovezii de recrutare or situaţiei melc militare. La Burdujeni am fost ridicat de Postul de
Jandarmi şi înaintat Brigadei de Siguranţă din Botoşani.
Botoşani 17 faur 1917
(ss) Traian Voronca
Copie
Deportarea indivizilor arestaţi dc diferitele servicii de siguranţă ruseşti se face în
urma raporturilor acestora prin o deciziune a guvernatorului rus din Cernăuţi. Până la luarea
acestci deciziuni, arestaţii sunt deţinuţi în Penitenciarul Tribunalului din Cernăuţi, Piaţa
Austriei. No 4. sau în fosta Cazarmă austriacă de Cavalerie, în suburbia Roşa, transformată
într-o mare închisoare de etapă. Din această etapă sc expediază zilnic, transporturi dc 20-30
oameni spre Noua-Suliţa rusească. Aceste convoiuri sunt conduse de miliţieni bătrâni cu
arme stricate, aşa că chiar (sic!) pc acest drum o evadare ar fi foarte uşoară. în transportul
din care făceam eu parte, figurau afară de mai mulţi supuşi austriaci, din personalul silvic
[al] fondului regional din Bucovina şi câţiva soldaţi ruşi condamnaţi pentru diferite crime,
la muncă silnică (Catorjnae robota - s.n.) din actele dc însoţire, care le purta un caporal.
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şeful caraulelor (păzitorilor) vedeam că locul nostru de destinaţie era oraşul Iakuţka la nord
[dc] Iakuţk pe râul Lena. La Noua-Suliţa suntem înquartieraţi la etapă unde sc împreună cu
noi un transport de vre-o 10 inşi, soldaţi români, dezertori de la nişte regimente din
Dorohoi. Aici am observat pentru prima oară că soldaţi[i] şi ofiţerii ruşi vorbesc cu
oareşcare dispreţ dc ţara şi armata noastră. Soldaţii noştri sunt luaţi în râs, ca laşi, mâncători
de mămăligă şi dc trădători. Dezertorii doresc să schimbe banii lor româneşti şi subofiţerul
ras îi speculează, plătindu-le pentru un franc 20 de copeici. Mâncarea ce ni se dă este bună,
zahăr, ceai, supă caldă, caşa şi o jumătate de pâine. A doua zi suntem învagonaţi într-un
vagon dc marfă închis înzestrat cu o sobă. Vagonul, prin scânduri aşezate, este împărţit în
două etaje, aşa că este posibil de a dormi. Comandantul soldaţilor carc ne păzesc, ne
împărţeşte la fiecare câte 2 0 copcici; din aceşti bani trebu[i]e să ne cumpărăm celc necesare
traiului pe o zi. Prima noastră etapă este lagărul ccl mare dc prizonieri de răsboiu din
Darniţa [...] kilometri departe dc oraşul Kiev, pc malul stâng al râului Niepr. Trenul la care
este ataşat vagonul nostru este un tren mixt, care se opreşte Ia fiecare staţiune mică, aşa că
transportul se face foarte încet. Mi s-a spus însă că pentru transportul deportaţilor sunt şi
vagoane speciale cu gratie la fereşti cari se ataşează la trenul de persoane; pe urmă am văzut
şi aceste vagoane cari după părerea mea sunt foarte practice, pentru aşa transporturi,
deoarece ajung doi soldaţi pentru paza deportaţilor. După cinci zile de călătorie ajungem la
Darniţa, ne dăm jos şi facem un marş de 2 kilometri până în lagăr.
Lagărul este situat într-o pădure, unde copacii au fost tăiaţi spre a face loc pentru
ridicarea barăcilor, cari pe jumătate sunt construite în pământ. Construirea barăcilor face
impresie solidă, numai mai târziu m-am convins de defectele multe ce au, plouă în ele, sunt
umede şi reci şi am aflat că inginerul carc le construise a fost închis pentru fraude mari - se
vorbea de un milion rable. Lagărul acesta conţinea aproximativ 30 de mii de prizonieri [...]
bucovinenii cari anunţaseră de bună vo[i]e să lupte contra Austriei în cadrul Armatei
Române. Ofiţerii lor, aproape 500, au quartierele lor, casele particulare a satului Darniţa,
situat nu departe de lagăr. Toţi [au] la chipiu tricolorul românesc, ca semn distictiv. Vorbesc
cu mare însufleţire de scopul care i-a adus aici şi aşteptau cu nerăbdare r[ezolvarea] acestei
chestiuni (plecarea în România). Ruşii Ie-a[u] acordat şi mai mare libertate. Darniţa este
legată prin un tramvai cu oraşul Kiev, încotro poate să plece. Mi s-a spus că un delegat al
lor ar fi plecat chiar la Iaşi unde s-ar fi prezentat D-lui Iorga căruia i-a cerut rezolvarea cât
mai urgentă a acestei chestiuni. în acest lagăr sc formează şi o legiune sârbească, una cehă
şi una din prizonieri germani din Alsacia şi Lorena. Fiecare transport de prizonieri de
războiu este întâmpinat la [s]osirea lui de ofiţeri sârbi, cehi şi de un ofiţer german dc
naţionalitate franceză din Strasburg (profesor în civil). Aceştia întreabă pe prizonieri de ce
naţionalitate sunt şi convingându-se că sunt de ai lor, îi iau de o parte şi îi înduplecă să se
înroleze în legiunea respectivă. Cei mai mulţi primesc propunerea şi rămân, restul după
câteva zile se expediază mai departe în interiorul Rusiei. între ofiţerii ardeleni ai accstui
lagăr sunt două partide. Un grup, cred că e cel mai mare. doreşte formarea acestei legiuni,
constând numai din ardeleni sub comanda ofiţerilor lor, cel[ă]lalt crede că ar fi [mai] bine
ca legionariii] să fie repartizaţi pe la regimentele române din ţară evitând aşa pierderi grave
a elementului ardelean. Grupul prim stă mai mult sub influenţa ofiţerilor ruşi şi sârbi cari
spun că ar fi periculos să repartizezi ardeleni la regimentele româneşti unde s-au întâmplat
atâtea cazuri de trădare. Aici am auzit din gura Ofiţerilor ruşi superiori, cuvinte de dispreţ şi
de batjocură la adresa armatei române şi chiar la adresa Majestăţii Sale Regele Nostru,
despre care unii afirmau că a trecut la germani, iar alţi[i] că a fost arestat de Armata rusă.
împrejurările aceste făccau ca mulţi din aşa numiţii Dobrovolti - Rumunski (s.n.) se
gândesc la o întoarcere în Siberia dc unde veniseră, traiul acolo fiind mai [i]eftin şi mai bun.
195

Mihai-Aurelian CĂRUNTU

Aici l-am găsit şi pc românul Bucovinean din Suceava, Nicul Găitan care a fost deportat de
ruşi în luna August 1916 până la Penza, unde anunţându-şi intrarea de bună vo[i]e în
legiunea română a fost trimis la Darniţa.
Am impresia că cea mai mare parte din aceşti voluntari sunt într-adevăr conduşi de
naţionalism şi idealism, dar sunt şi mulţi care se anunţaseră numai ca să scape de viaţa de
prizonier, pe care-o port de multă vreme şi carc este foarte grea. Mi s-a spus aici şi un
membru al comitetului Tation din Kiev a confirmat-o că ofiţerii români ai acestui lagăr ar fi
fost excrocaţi de un individ care se dădea drept un trimis oficial al guvernului nostru dc la
Iaşi. Detaile (sic) asupra acestui caz n-am putut culcge pentru că după două zile ne
transportase mai departe.
De la Darniţa până în oraşul Nicjen, căile ferate fiind întrebuinţate aproape exclusiv
pentru transportul de trupe, material de răsboiu şi alimente, transportul nostru se făcuse cu
căruţe, sau [dacă] etapele de parcurs erau mai mici dc 20 km, pe jos. Transportul nostru,
afară dc soldaţii ruşi condamnaţi cari ne părăsisc[ră] la Kiev, unde fură predaţi închisoarei
locale era însoţit de un singur poliţist, care ne conducea la proximul sat, unde preda
primăriei, care ne înquartiera sau în arestul Comunal sau dacă acesta era prea mic, pe la
particularii din sat, mai ales evrei. Cunoscând jargonul evre[i]esc şi având şi fizionomie de
evreu, m-am dat drept evreu îmbunătăţindu-mi prin aceasta soarta mea considerabil. Evreii
din Rusia sunt cu toţii germano-ltli, de la cel mai mare fabricant, cu care am avut ocaziunea
să mă întâlnesc, până la micul comerciant. Vorbind între olaltă, pe omul rus îl numesc [...]
ganef sau haser (tâlhar sau porc). Doresc cu toţii victoria germană de Ia care aşteaptă o
îmbunătăţire a soartei lor. De ţara noastră vorbesc cu o ură înverşunată şi văd în ocuparea a
unei părţi a ţărei pedeapsa lui Dumnezeu pentru ţinuta statului faţă de evrei. Evreii sunt şi
totdeauna cei mai bine informaţi despre evenimentele [de] pe front. în fuga mea din Rusia
spunând că sunt ofiţer austriac, care vrea să treacă frontul spre a se înapoia în Austria am
fost de evrei totdeauna ascuns, găzduit şi am primit afară de bani şi indicaţiuni preţioase ce
trebuie să fac, ca să nu devin suspect şi cum ar fi mai bine de trecut frontul. Serviciul de
supraveghere al Căilor Ferate şi al altor căi de comunicaţii este slab de tot. Până aproape dc
Kiev venind din interiorul Rusiei, nu se face nici un control, aici începând zona militară se
controlează trenurile, sălile de aşteptare, dar numai cl. IlI-a. De indivizi bine îmbrăcaţi,
jandarmul rusesc, care face control, nu îndrăsneşte în regulă să se apropie. Afară dc
ace[a]sta este în mod larg accesibil mita, aşa se explică şi faptul că am putut călători
nesupărat de la Omsk până la Odes[s]a, fiind numai de două ori întrebat încotro plec, fără
însă să mi se fi cerut un act. La Omsk, unde am plecat cu trenul, ni se dăduse deplină
libertate ca fiecare să-şi caute ocupaţie. La întoarcerea mea am stat două zile la Kiev unde
m-am prezentat comitetului Tatiana spunând că sunt refugiat din Bucureşti. Acest comitet
îngrijeşte cu multă bunăvoinţă de refugiaţii din România, dându-Ie locuinţă, mâncare
gratuită şi ajutoare băneşti. în toate oraşele mari şi mici a[le] Rusiei se fac intense pregătiri
pentru o nouă ofensivă. Se recrutează contingentele scutiţilor până la 44 de ani, această
recrutare a fost însă substanţial ajurnată, se zice din cauza dezordinilor cari au izbucnit în
centrele industriale ale Rusiei, Moskova etc. Desordini grave au avut loc ce mi-au confirmat
şi martori oculari. însă totuşi pc unde ar trece călătorul prin Rusia vede atâta forţă
neexploatată şi alimente din belşug, fabrici noi construite cari lucrează zi şi noapte şi atâţia
bărbaţi abţi (sic) de a lupta încât m-am convins că această ţară nu poate fi învinsă.
Botoşani 18 Faur 1917
(ss) D. D. Flora
(ss) Traian Voronca
ANS, fond Documente, Pachet XXXVII/63, p. 19-21.
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D O C U M E N T E R E F E R IT O A R E LA D E P O R T Ă R IL E
DIN S U D U L B U C O V IN E I 1941
Cristina PÎN Z A R IU

Rezum at: Autoarea prezintă în articol câteva documente aflate în Serviciul
Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale care se referă la un moment tragic din istoria
evreilor din Bucovina de Sud din 1941, când au început deportările forţate, în vagoane
de marfa încuiate a evreilor din acest teritoriu, aflat şi atunci ca şi acum sub
administraţie românească. Au fost alese pentru publicare acte de pauperitate, adeverinţe
cu privire la deportare, precum şi distribuirea de ajutoare după repatrierea evreilor din
Transnistria, autoarea subliniind în prezentarea contextului dramatic şi a condiţiilor
dificile la care au supuse aceste victime ale Holocaustului nazist, marcând un episod
dramatic din istoria acestora.
Cuvinte cheie: Holocaust, deportare, evrei, documente, Bucovina.
Abstract: The author shows in this article some documents from the National
Direction of Suceava County Archives. These documents cover a tragic moment of the
history of the Jews of Southern Bucovinain 1941, when forced deportations began in
freight cars lockcd, from this territory, to Transnistria. The author also highlights the
dramatic context and the difficult conditions suffered by the victims of the Nazi
Holocaust.
Keywords: Holocaust, deportation, Jews, documents, Bucovina.

în 2011 s-au împlinit 70 dc ani de la Holocaustul transnistrean, data de 9
octombrie fiind aleasă drept zi a comemorării Holocaustului în România printr-o
hotărâre de Guvern din 2004, zi cu o semnificaţie aparte, când au început deportările
forţate, în vagoane de marfă, încuiate, a evreilor din Bucovina de Sud, teritoriu aflat şi
atunci ca şi acum sub administraţie românească. După cum se cunoaşte, Pactul
Ribbentrop - Molotov, a avut consecinţe tragice pentru populaţia românească din sudul
Basarabiei, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa.
Deportările evreilor din Bucovina au fost rezultatul deciziei lui Antonescu de a
realiza o purificare etnică. Această decizie poate fi evidenţiată pe baza stenogramelor
şedinţelor de guvern din 22 iunie 1941 şi 8 iulie 1941.1
Holocaustul a existat în România, inclusiv Transnistria, în toate formele de
manifestare, exceptând lagărele de concentrare şi camerele de gazare. Cercetările
efectuate, majoritatea documentelor, arată că autorităţile româneşti au transformat o

1 Teşu

Solomovici. Istoria Holocaustului din România. Bucureşti, 2005, p. 209.
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întreagă zonă de la est de Nistru, aflată sub administraţie românească, într-un imeii»
lagăr de concentrare, destinat exterminării evreilor.2
Transnistria a fost aleasă ca variantă a lagărelor dc internare din Polonia, urm.nul
să fie locul de concentrare şi izolare a evreilor din România. Timp de 4 ani cât a durui
guvernarea lui Antonescu, Transnistria a constituit un spectru al morţii pentru populaţii!
evreiască. începând din 1941, evreii au început să fie deportaţi în această rezerv a ţie
pentru cea mai mică abatere, pentru pretexte inventate sau din „motive strategice”, cAiul
deportarea se făcea în masă. Planul a început să fie aplicat printr-o primă deportau- a
câtorva zeci de mii de evrei bucovineni, după care au urmat şi evacuări din difctite
centre din nordul Moldovei. Apoi s-a procedat la deportări individuale, sau cu familia. .1
unor evrei din Regat: cei ce nu erau în măsură să facă faţă asprelor obligaţii fiscale, cei
cărora li se înscenau delicte de speculă, cei suspectaţi de propagandă subversivă sau
acuzaţi de pretinse acte de sabotaj, sau cei ce absentau de la munca obligatorie etc. '
Mareşalul Antonescu a explicat „purificarea etnică” ca o „variantă a soluţiei
finale”, arătând esenţa acestei politici Î11 şedinţa Consiliului de Aprovizionare diu (»
octombrie 1941: „în ceea ce priveşte pe evrei, am luat măsura ca să îi scot definitiv şi
total din aceste regiuni (Basarabia şi Bucovina)...Dacă nu profităm de situaţia carc se
prezintă pe plan internaţional şi european pentru a purifica neamul românesc, scăpăm
ultima ocazie pe care istoria ne-o pune la dispoziţie...Pot aduce şi Basarabia înapoi >i
Transilvania, dacă nu purific neamul românesc n-am făcut nimic, căci nu frontierele l.u
tăria unui neam, ci omogenitatea şi puritatea rasei lui. Şi aceasta urmăresc Î 11 primul
rând”.4
După rapturile teritoriale din iunie-septembrie 1940, în graniţele statului roman
au rămas aproape 325.000 evrei. Datorită acestei situaţii, soarta evreilor din România
antebelică a fost diferită. Astfel, în timp ce populaţia evreiască din nord-vcstul
Transilvaniei, ocupat de Ungaria prin „arbitrajul fascist” de la Viena, a fost trimisă in
cea mai mare în „lagărele morţii” din Polonia, iar cea din Basarabia a suferit pierderi
grele, evreii din România, în pofida persecuţiilor şi a umilinţelor Ia care au fost supuşi
sub regimul antonescian, au putut să-şi conserve existenţa fizică. Prin numărul marc al
supravieţuitorilor, evreii din România reprezintă un caz singular în rândul fostelor state
satelite sau aliate ale Germaniei. „în nici o ţară dominată de germani - conchidea
raportul doctorului W. Filderman - n-a supravieţuit o aşa de mare proporţie a populaţiei
evreieşti”5
în Occident se vehiculase chiar ideea că în România antisemitismul a fost mai
puternic decât în alte ţări. Dar, în contrast cu asemenea concepţii, se poate afirma că în
România din graniţele existente în acei ani evreii au supravieţuit în marea lor
majoritate.

Holocaustul evreilor clin România: experimentul Transnistria, Î11 Observator cultural, nr. 208,
februarie 2004.
' Tcşu Solomovici, op. cit., p. 199.
I Randolph L. Brahatu, Exterminarea evreilor români şi ucraineni în perioada antonesciană.
Bucureşti, 2002, p. 37.
s Alexandru Cretzianu, Ocazia pierdută. Editura Institutul European, 1998, p. 30.
II Randolph L. Brahatn, România - o adevărată oază pentru evrei în cel de-al doilea război
mondial, în Magazin istoric, nr. 3, martie 1989. p. 36.
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fftnJi mi mai 1942 din Bucovina de sud au fost deportaţi 23.821 evrei. Au rămas
Ii .0 l “ ide 4*1nici evrei, datorită profesiei sau poziţiei sociale pc carc o aveau. în judeţul
............. ..... • mulseseră 76 de evrei, în judeţul Suceava 31, iar în Rădăuţi 72.
<
«miliţiile deportării au fost deosebii de dificile: până la Nistru s-au folosit
l< marfă, iar zeci de persoane au murit pe drum datorită lipsei alimentaţiei
Hpummi/■'i.tarc, a igienei, a asistenţei medicale, dar şi a atitudinii unora dintre
■ ^pfc«ii u -.tor trenuri. Trecerea Nistrului s-a făcut în zona comunei Atachi, cu plute
m p - ->■ ii* I l iederich Antschel, martor al evenimentelor, relatează: „Pe data de 9
B p p N ie l'M I, prin baterea tobelor, s-a înştiinţat populaţia evreiască din Suceava,
llr evacuare şi deportare. Am fost deportat împreună cu familia - tata, mama şi
p W i* dala dc 11 octombrie 1941, cu transportul al treilea... Printre deportaţi a fost şi
ii. h >îm iihaus. care avea febră tifoidă şi a murit imediat ce a ajuns la Moghilev. Am
■Mi 1 » \i.u Iii pe data de 13 octombrie, unde erau mii de oameni lipsiţi de hrană şi
l ||^ w i iu aceeaşi zi a trecui un convoi venit din Edineţ (Basarabia), oameni desculţi,
B liw iy ii ..1 bătuţi. După o percheziţie minuţioasă făcută de jandarmi, bunurile de
iu Iost jefuite, iar grupul nostru bine escortat şi păzit a fost transportat peste
■M fu >11 nişte plute” .7
Situaţia persoanelor deportate în Transnistria a fost deosebit dc gravă. O mare
tor** d n peisoancle evacuate şi-au pierdut deja viaţa în cursul transportului de la fostul
Ip lifc .Ic baştină către noile centre de locuit. în Transnistria, evreii au fost repartizaţi în
| i «Ir lih uri aflate în 5 districte ale regiunii. O parte dintre aceşti deportaţi locuia în
Pttt*' flu-tou închise, o parte era stabilită în localităţi în care evreii aveau o anumită
llitHf.iie de mişcare, un al treilea grup se afla în lagăre de muncă închise, unde erau
1 lumea exterioară. Neputând să-şi aducă decât o infimă parte din bagaje, din
» V <» 1 mai mare parte s-a pierdut pe drum, lipsiţi de mijloace de trai, deportaţii din
i mă au suferit de foame şi de frig. Un mare număr dintre ei au fost cazaţi în
!>• caselor distruse în urma evenimentelor războiului, deseori câte 20-30 de
ine iutr-o singură cameră, pe podea, fară paturi sau altă mobilă. Toate acestea au
ftu i diept consecinţă apariţia în rândul populaţiei a unor boli grave şi, mai ales, tifosul
#««m malic a lăcut ravagii. Dintr-un document al vremii aflăm că: „aproape jumătate
<|ki d< portaţi, adică circa 60-70.000 de persoane au pierit deja în cursul iernii trecute şi
H «o ,tor ultime luni, în vreme ce cele 70.000 de persoane rămase în viaţă sunt pe cale
pliu A şi vor avea aceeaşi soartă în această iarnă, dacă nu le parvine un ajutor rapid şi
#fi« u ni Mai menţionăm că între aceste 70.000 dc persoane există circa 5.000 de orfani,
u . iun părinţi au murit în timpul evacuării sau după aceea. Fotografiile ataşate Ia unul
dulii lapoartele anexate oferă o imagine deosebit de grăitoare a stării în care se află
Mm • opii din orfelinatul de la Moghilev, care primesc drept hrană dimineaţa şi seara
»4 lt .1 neagră şi o bucată de pâine, iar la prânz o supă cu o bucată de pâine. Sunt lipsiţi
it( tnate, mai ales de îmbrăcăminte, de lemne de foc, etc., şi nu pot, din această cauză,
j«Ai 1 1 paturile orfelinatului în care sunt adăpostiţi” .8
Nici acasă situaţia nu era mai bună. Cele mai multe dintre sinagogi din zonele de
ui li proveneau deportaţii au fost transformate în magazii, casele au fost distribuite de
l oşu Solomovici, op. cit., p. 200.
Vt lumea internaţională de ajutorare a evreilor din România. 1943-1945. Documente,
Bucurcşti, 2003. p. 34-35.
199

Cristina PÎNZARIU

autorităţi altor persoane, iar unele cimitire evreieşti au fost profanate. Atentarea Ia
bunurile materiale poate fi suportată de orice om. dar atingerea labu-urilor spirituale nu
poate fi acceptată de nimeni. Cu atât mai reprobabile sunt distrugerea pietrelor funerare
sau a scrierilor sfinte ale religiei iudaice.
Drumul dc la Nistru a continuat pc jos, în condiţii şi mai dificile, datorită vremii
nefavorabile, a lipsei de hrană, a epuizării fizice a deportaţilor şi a comportamentului
soldaţilor şi a populaţiei locale ucrainene. De multe ori, pentru a putea supravieţui,
evreii îşi vindeau pe nimic ceea cc reuşiseră să îşi ia în bagajul de mână de acasă.
Punctul final al calvarului pedestre erau lagărele şi ghetourile din Transnistria:
Moghilod, Peciora, Sargorod, Slivina, Bogdanovka.
Transnistria intrase oficial sub jurisdicţie română după acordul încheiat cu
Germania la Tighina. în octombrie 1941 guvernul român adoptă crearea provinciei
Transnistria, cu capitala la Odessa. Suprafaţa sa era de aproximativ 41.500 kilometri
pătraţi. Această regiune a devenit un spaţiu denumit de unii un „lagăr imens destinat
exterminării”. Evreii originari din România au fost deportaţi în regiunile de nord şi
centru: Moghilev, Balta, Tulcin şi Golta. Marea dramă a evreilor a apărut abia după
deportare, atunci când au fost lăsaţi în voia sorţii. Autorităţile nu au asigurat nici cele
mai elementare condiţii dc supravieţuire. Frigul, foamea, bolile au făcut ravagii. Uneori,
evreii deportaţi au fost distribuiţi în casele evreilor localnici, care oricum nu o duceau
prea bine. Dar acesta era un caz fericit. Cei mai mulţi deportaţi nu aveau nici o şansă de
supravieţuire.9
La scurt timp după ocuparea Transnistriei, autorităţile române au început să-i
deporteze pe evreii din Basarabia şi nordul Bucovinei. Prin Convenţia de la Tighina, din
30 august 1941, s-a convenit ca deportarea mai în est, peste Bug, să nu înceapă până
când operaţiunile militare nu vor fi închciate şi de aceea evreii trebuie mai întâi strânşi
în Transnistria în lagăre de concentrare şi apoi puşi să muncească. Iniţial, în lunile iulieaugust evreii fuseseră adunaţi în lagăre provizorii, iar din septembrie 1941 a început
deportarea lor în Transnistria. Se estimează că numărul celor deportaţi a fost de circa
120.000 (după alte surse 150.000). Nu pot fi contestate acţiuni izolate de execuţii ale
evreilor în timpul deportării sau în aceste lagăre, dar numărul mare de morţi se
datorează, în special, condiţiilor extrem de grele din Transnistria. Lipsa alimentelor, a
hainelor de iarnă, a combustibililor pentru încălzit, apariţia bolilor datorate densităţii
mari de populaţie şi a lipsei totale a asistenţei medicale, coroborată cu atitudinea ostilă a
autohtonilor ucraineni, carc au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele pentru a fi puse la
dispoziţia evreilor, au fost principalele cauze ale numărului mare de decese.10
Pentm a-şi procura alimente, majoritatea au vândut ucrainenilor ultimele lucruri
pc care le mai aveau. Iama anului 1941-1942 a fost un adevărat test pentm deportaţi.
Temperaturile au fost foarte scăzute, foametea era prezentă peste tot, nu doar în rândul
evreilor, astfel că nici localnicii ucraineni nu aveau ce să vândă. Cei mai afectaţi au fost
copiii şi bătrânii. Epidemia de tifos exantematic a făcut ravagii. La toate acestea sc
adăugau victimele jandarmilor, iar în afara ghetourilor şi al lagărelor acţionau celebrele

9 A. Hillgruber, Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu, Ed. Humanitas, Bucureşti 1994
p. 281.
IUIbidem.
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Linsatzgruppen şi soldaţii germani care nu puteau fi controlaţi de către autorităţile
române. Doar în perioada martie-aprilie 1942 aceştia au împuşcat în judeţul Berezovsca
4047 de evrei. Au existat însă şi OAMENI care s-au implicat în salvarea evreilor. Dăm
două exemple în acest sens.
într-o scrisoare datată 18 iulie 1971, Pamfil Şeicam, aflat atunci la Madrid, îi
relata fostului său colaborator şi prieten Rubin Finkelstein, stabilit la Tel-Aviv, cum în
vara anului 1943, la sugestia lui A. L. Zissu, lideml mişcării sioniste din România,
intervenise la generalul Corneliu Dragalina (1887-1949), ultimul guvernator român al
Bucovinei, pentru a salva un număr mare de evrei din Cernăuţi. Cei 14 750 de evrei
rămăseseră în oraş în 1941, când avocatul Traian Popovici, fiind primar al Cernăuţilor,
evitase deportarea lor în Transnistria. 11
Există documente care demonstrează faptul că în aprilie 1943 A. L. Zissu i-a
cerut fostului director al ziarului „Curentul” să intervină pe lângă prietenul său generalul
Corneliu Dragalina, pentru salvarea supravieţuitorilor evrei din Cernăuţi.
în cursul anului 1942 condiţiile de viaţă ale evreilor din Transnistria s-au
îmbunătăţit relativ, atât datorită schimbării atitudinii autorităţilor române faţă de aceştia,
cât şi ajutoarelor trimise de comunităţile evreieşti din România. A început chiar
repatrierea unor evrei, dar pentm mulţi era deja prea târziu. Primul gmp de evrei întors
din Transnistria a ajuns în ţară în decembrie 1943. Dar acest lucru nu a reprezentat
sfârşitul calvarului. Pentru mulţi, şi aici mă refer la copiii care au rămas orfani de un
părinte sau de ambii părinţi, el a continuat.
Publicăm în continuare câteva din documentele aflate în Serviciul Judeţean
Suceava al Arhivelor Naţionale carc se referă la acest tragic eveniment din istoria
evreilor din anul 1941.
1.
Adresă din partea Comunităţii Evreilor din Burdujeni către prefectul judeţului Suceava
pentru ajutorarea evreilor săraci.
Romăn ia
Comunitatea Evreilor din România
Persoană juridică de drept public, recunoscută de stat cu No. 36595/3978 din II martie
1932
No 145
Burdujeni, 28 Septembrie 1941

Domnule Prefect!
în numele Comunităţii Evreilor din Burdujeni jud. Suceava,
Cu cel mai profund respect vă înaintăm alăturatul Referat, întocmit în vederea
constituire[i]i unui Comitet de asistenţă socială pe lângă Comunitatea Evreilor din
Burdujeni care să aibă menirea de a ajuta pe evreii săraci plecaţi la munca dc folos
obştesc cât şi familiile lor cari[e] se s[z]bat în cele mai mari lipsuri neavând nici măcar
hrana zilnică.
în scopul arătat, vă rugăm să bine-v[ev]oiţi a aproba înfiinţarea Comitetului de
asistenţă socială pentru Comunitatea noastră, Comitet care va colecta la evreii mai
înstăriţi din localitate danii benevole, alimente şi obiecte de îmbrăcăminte, distribuindule celor săraci.11 T e o d o r

Wexler, Prietenul adevărat. Magazin istoric, martie 2001, p- 63.
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Primiţi asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Rabinul Comunităţii:
(5 5 indescifrabil)
Secretar,
(ss) Rabinovici
Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale, Fondul Prefectura Judeţului
Suceava, dosar nr. 145/1941 , f. 41
2.
Adresa Comunităţii Evreieşti Suceava către Prefectul Judeţului Suceava privind
imposibilitaea evacuării a 3000 de evrei din Iţcani şi Burdujeni.
România
Scutit de timbru, conform
Comunitatea evree[i]ascăart. 22 pgf. 31 leg. limbr.Suceava
Copie după raportul no. 681 din 19 iulie 1941
Domnule Prefect,
Cu privire la ordinul Dvs. No. 725 din 12 Iulie a.c. resp. No. 729 din 18 iulie a.c.
resp. No. 729 din 18 Iulie a.c. ne permitem a vă înainta următorul raport foarte urgent:
Comunele Iţcani şi Burdujeni, deşi formal comune rurale, au caracter urban, şi
industrial. în aceste două comunife] locuiesc cam 3000 (trei mii) evrei, ocupaţi în
industrii, meserii, şi comerţ.- Evacuarea unui număr atât de mare de oameni în capitala
de judeţ ar fi o mare nenorocire pentru aceşti evrei, care muncesc productiv, putându-se
întreţine în mod cinstit.Această evacuare a trei mii de oameni la Suceava este însă şi imposibilă, dacă se
ia în considerare situaţia evreilor din Suceava. Numărul evreilor de aici nu întrecc
numărul celor din Iţcani şi Burdujeni. în majoritatea covârşitoare, evreii de aici nu
dispun decât de locuinţi[ej mici, neî|âÎncăpătoare nici pentru membrii familiilor lor
proprii. Dacă la unii, foarte puţini ca număr, există unele camerc disponibile, acestea
sunt de mult ocupate, prin recheziţionările făcute; aşa că nu există aproape nimic
disponibil pentru adăpostirea unor locuitori noi.- Deci nu s'ar[s-ar] putea încartirui aici,
nici măcar un număr de una sută de locuitori noi, şi cu atât mai puţin un număr de cam
trei mii.La acea ar mai veni chestiunea alimentaţiei, o problemă care n'arfn-ar] putea fi
rezolvată, în nici intr'un[într-un] caz.- Dimpotrivă, s'ar[s-ar] periclita în mod foarte
serios alimentaţia întrege[i|i populaţiuni a oraşului Suceava. - Ar fi periclitată în
consecinţă şi liniştea oraşului.Domniei - Sale Domnului Prefect al Judeţului Suceava
Idem, dosar 85/1941,f. 6
3.
Adresă din partea Comunităţii Evreieşti Suceava către prefectul judeţului Suceava
pentru mutarea localului şcolii.
România
Scutit de timbru, conform
Comunitatea evree[i]ască
art. 22 pgf. 31 leg. timbr.Suceava
Foarte urgent!
No. 36 din 10 Ianuarie 1941
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DOMNULE PREFECT
!
Cu cel mai profund respect îmi permit a vă supune următoarea întâmpinare
foarte urgentă:
Astăzi, în 10 Ianuarie 1941, i s'a comunicat conducătoarei şco[Iii]alei de copii
mici israelite din localitate, că casa proprietatea noastră, în care este inş[s]talată această
şcoală a fost reche[i]ziţionată pentru o unitate militară a Diviziei din localitate, şi că
şcoala trebuie să fie evacuată până la ora 3 V2 Abstracţie făcând că şcoala care funcţionează de decenii, cu materialul didactic,
etc., nu poale fi mutată în câteva ore, este vorba dc o şcoală care este autorizată dc onor.
Minister al Educaţiei Naţionale, (Decizia Consiliului Permanent No. 188 din 5 Febr.
1931; Decizia Ministerului No. 149157 ex 1930, din 23 Februarie 1931; Monitorul
Oficial No. 81 partea II din Aprilie 1931).Dat fiind că casa noastră din strada Petru Rareş, No. 10, cu 25
(douăzeci[şi]cinci) încăperi, şi accesorii, etc., este ocupată de Inspectoratul 10 Jand., de
Poliţie, o şcoală de şoferi, etc., nu dispunem de un local apt pentru mutarea acestei
şcoli.- Iar dacă casa din strada Ştefaniţă Vodă, unde se află [acum]a această şcoală, ar
trebui neapărat evacuată, am avea nevoie de un timp oarecare, ca să putem procura un
alt local, să-l aranjăm pentru şcoala de copii, să facem eventuale adaptări, etc.Domniei-Sale Domnului Prefect al Judeţului S u c e a v a . Idem,dosar 146/1941, f. 17
4.
Telegrama lui Ion Antonescu pentru evacuarea evreilor.
TELEGRAMĂ
No. 1688, Luna iunie, Ziua 22
Domnul GENERAL ION ANTONESCU Conducătorul Statului, ordonă
următoarele stop
întâi toţi evreii valizi între optsprezece şi şasezeci [şaizeci] ani din satele dintre
Şiret şi Prut vor fi evacuaţi în lagărul Târgu Jiu şi în satele din jurul acestui oraş stop
1. Primul tren pleacă cu începere de azi dimineaţă 22 Iunie anul curent stop Restul
familiilor evreieşti din satele între Şiret şi Prut ca şi familiile evreieşti din celelalte sate
din Moldova vor fi evacuate cu ceiace [ceea ce] le este necesar pentru trai în comuni[e]
urbane depe [de pe| tcritoriufl] judeţelor respective prin grija Prefecţilor de judeţe stop
Evacuarea acestor familii din satele din Moldova se va face în 48 de ore dela [de la]
primirea ordinului stop
2. Toate familiile evre[i]eşli care se găsesc în satele din restul ţării vor fi evacuate cu
ceiace [ceea ce] Ic este necesar pentru trai în comunele urbane depe [de pe] teritoriul
judeţului respectiv prin grijile prefecţilor în timpul de 4 zile la primirea prezentului
ordin stop
Pentru toţi cei evacuaţi se vor întocmi tabele care vor fi predate poliţiilor
respective pentru a ţine evidenţa lor în scopul că orice eventuala[ă] deplasare să se poată
face cu i[î]nlesnire stop
Familii[le] evacuate nu au voie să mai î[i Jntre în comuna în care au intrat stop
Ca[ă]minelccelorevacuaţiprecumşiori ce [oricc] altebunuri cari[e] au rămas vor
fi date înprimireaautorităţilor locale, stop
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Acei cari[e] cuocaziaacesteievacuări vor fi prinşiîn flagrant delict de
devastareabunurilorSau vor fi prinşidistrugândrecolte vor fi deferiţiTribunaluluiMilitarşi
vor fi sancţionaţicupedeapsa de [cu] moarte[a] stop
De asemenea vor fi pedepsiţiînmodextreme de sever, toţi a cei [acei] ce se vor
dovedică au fostne|in]corecţicuocaziaacestorevacuări. stop
Pedeapsa la care se expuncei ce vor devastasau vor fi ne[m]corecţi se va aduce la
cunoştinţaoamcnilordincomunăprinafişareşibătăi de toabă [tobă] pentruanu [a nu]
cădeaîngreşeală stop
Evacuaţii la Tg.[Târgu] Jiu vor fi sfătuiţisă-şiiacuei lingerie, [lenjerie] veselă,
bani stop
Prefecţiijudeţelor vor luamăsurilepentruaprovizionareacelorevacuaţişi vor vedea
ca măsurile ce se vor luafaţă de eisă fie civilizate stop
Pentrutransportulpe C.F.R. se va[vor] cere de la Prefectură la Garnizoană foi de
drum stop
MinisterulApărăriiNaţionaleAcruluişiMarinei a datdejaaprobarca stop
Se va raportade executareaevacuărilor stop
Idem, FondulPrefecturaJudeţului Baia, dosar nr. 122/1944, f. 1
5.
Memoriu
din parteaunorevacuaţiinTransnistriacâtreComunitateaEvreiască
Rădăuţipentruacordareaunorajutoare de iarnă.

MenaschesJechil
N Inillcr David
Schuler Hermann
Niederhoffer Moses
Kownkranz Abraham Wenger Mendel
Vogel Hermann
Komblueht Jakob
Kci. hmnnn Moses
Mehler Meier
GoldenbergChaim
N- ivnstreif Norbert
Bessler Nathan
Eisenthal Meier
II- .Ier Moses
Weinstein Mendel
Gottesmann Leo
l iM'nlhal Israel
SchapiraPeretz
HerzigChaim
<Httosmann Moses
Fessler Gustav
Dollberg Samuil
I )ituber Markus
Besner Moses
SchnappJudaLeib
\i herf Israel
BormilPeretz
Donenfeld Aurel
llrccher Mendel
Menasches
Echil II
Schoenblum Carol
KurzbcrgMelech
Grabscheid Jakob
Burg Meier
Vidmann Siegfried
Lehrer Moses
ScholderMelech
Arber Pavel
ReinbachEnric
Klein Moses
RosenkranzChaim
Reinisch Salomon
Stein Jakob
HcsnerOsias
Thaler Moses
Dr. Rosengarden Isidor
Wcnkert Noe
Ivanier Iacob
Acest memoriu Vi-1 înaintăm în numele celor sus semnaţi, cari[e] după părerea
noastră merită ajutorul dorit.

din

Id e m , FondulPrefecturaJudeţului

Rădăuţi, dosar 99/1943, f. 30
6.

Proces verbal al adunării constitutive a Societăţii Hazohar
Comitetul Democratic Evre[i]esc
Rădăuţi

Domnule Prefect,

Către
COMISIA DE DISTRIBUIRE A AJUTORULUI DE IARNĂ
pe lângă COMUNITATEA EVREIASCĂ
Rădăuţi
Noi subsemnaţii, fiind evacuaţi în Transnistria împreună cu toată populaţia
evreiască, am suportat şi împreună toate mizeriile unei vieţi de lagăr şi de prigonire.
După eliberarea Transnistriei de către Armata Roşie, noi furăm mobilizaţi în
cadr[ul]ele acestei armate, pentru a contribui şi noi la distrugerea fascizfsjmului.
Noiamrăspuns la aceastăchemareşi nu ne-amsustrasdela [de la] împlinirea datoriei
noastre faţă de Eliberatori, dovedind astfel a fi elemente conştiincioase, care ştiu să-şi
facă datoria.
Fiind reîntorşi la căminurile[căminele] noastre abia de câteva săptămâni, şi
neavând încă nici un venit, noi credem că avem moraliceşte dreptul de a cere înaintea
tuturor un ajutor de iarnă. Noi nu dispunem de nici o rezervă materială, aşa că suntem
nevoiţi a apela deocamdată la ajutorul Dv. până când vom găsi servicii şi vom fi în stare
a ne câştiga existenţa.
Suntem convinşi, că veţi înţelege situaţia în care ne aflăm şi că ne veţi aproba
ajutorul dorit.
Primiţi Vă rog salutările noastre prieteneşti
Schaechter Josef
H ererLeo
Kahn Hermann
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Subsemnatul, Berler Michael, preşedintele asociaţiei Hazohar din Putna, am
onoarea a V[v]ă ruga să binevoiţi a ne aproba statutele asoc.[iaţiei] noastre, pe care le
anexez prezentei cereri.
Scopul asociaţiei noastre este de a strânge şi organiza forţele naţionale
evre[i]eşti pentru reclădirea Palestinei, care prin tratatele de pace a fost consfinţită ca
ţara căminului nostru naţional. Suntem deci pentru intangibilitatea absolută a tratatelor
de pace, căci prin acestea s-a restabilit o ordine internaţională conformă cu justiţia şi
echitatea.
Afară de aceasta asociaţia noastră îşi propune să organizeze în cadrul legilor
rezistenţa contra comunismului, care constitu[i]e o primejdie atât pentru civilizaţia
noastră cât şi pentru realizarea idealului nostru naţional.
Prin conferinţele, discuţiunile şi cursurile ce se vor ţine vroim|vrem] să dăm
membrilor noştri o educaţie naţională şi să propagăm respectul pentru legile ţării
precum şi cel mai sincer devotament pentru ţara, în care trăim.
Din aceste motive sperăm că veţi binevoi a ne aproba statutele alăturate.
Primiţi, vă rog, domnule Prefect, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Michael Berescu
Ibidem, Dosar 96/1936, f. 33
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7.

ST U D II D E IST O R IA C U L T U R II

Cerere pentru eliberare din lagăr
Domnule Prefect,
Subsemnatul Hiner Daniel W olf evreu din Fălticeni, cu supus respect şi cu
lacrimi în ochi vi[n]u prin prezenta a vă ruga să binevoiţi a dispune eliberarea mea din
lagărul Sinagoga cea Mare, întrucât soţia mea este bolnavă în pat având un singur copil
care nu are cine să[-lll îngrijească.
Subsemnatul nu dispun de nici un fel de avere fiind muncitor p[ă]almaş din
câştigul ce-l făceam întreţineam familia mea.
Nu am fost înscris într’[-|o nici o societate întru’ [-]cât toată viaţa mea am
petrecut în comuna Mălini unde munceam pământul care îl aveam. Cum familia îmi este
muritoare de foame vă rog să binevoiţi a dispune eliberarea mea.

Cu supus respect,

(ss indescifrabil)
Domniei - Sale
Domnului Prefect al Judeţului
BAIA
Idem, Fond Prefectura Judeţului Baia, Dosar 86/1941, f. 41

L U M E A D E D IN C O L O ÎN E V U L M E D IU O C C ID E N T A L .
IM A G IN A R PO P U L A R ŞI C O N ST R U C Ţ IE T E O L O G IC Ă
N iadi C E R N IC A

R ezu m at: Lucrarea urmăreşte felul cum, la începutul Evului Mediu, teologia a
justificat şi selectat credinţele populare cu privire la lumea de dincolo. Criteriile de
selecţie au fost: sensul simbolic, prezenţa unor personaje creştine, sensul moral,
credinţa. Tot atunci are loc constituirea ideilor teologiei catolice cu privire la lumea de
dincolo. Am folosit opera „Dialoguri despre moarte” a lui Grigore cel Mare, un fondator
al teologiei despre lumea de dincolo.
C uvinte cheie: raţiune, lumea de dincolo, teologie, credinţe populare.
A b stract: My paper intends the way, at the beginning of Middle Ages, Catholic
theology justified and seleeted the folklore beliefs concerning the aftcrworld. The
criteria of selection were the symbolical sense, the presence of Christian personages, the
ethical sense, faith. At that time took place the constitution of the ideas of Catholic
theology regarding the afterworld. We used the work “Dialogues about death” by
Grigore the Great, a founder of the theology about afterworld.
Key-words: reason, aftcrworld, theology, folklore beliefs.

Pentru a ilustra imaginarul legat de lumea de dincolo şi de moarte în Evul Mediu
Occidental şi felul în care teologii şi clericii s-au raportat la acest imaginar vom analiza
volumul „Dialoguri despre moarte’*1 al lui Grigore cel Mare, scris între anii 593 şi 594.
Epoca în care a fost redactată această lucrare este o epocă de tensiuni între
cultura populară, barbarizată sau insuficient creştinată, şi mesajul Bisericii. După
aprecierea lui Jacques Le Goff, „până în secolul al VH-lea, dorinţa Bisericii de a
distruge sau de a ascunde cultura folclorică, asimilată cu păgânismul, a dus practic la
dispariţia călătoriilor în lumea de dincolo. Doar frânturi ale acesteia mai scapă în
Dialogurile lui Grigore cel Mare.”2 Ulterior, aceste mărturii vor înflori. Conform lui
Jacques Le Goff. „perioada cuprinsă între secolul al VlI-Iea şi secolul al X-lea este
epoca de glorie a viziunilor din lumea de dincolo. Ea corespunde marelui elan al
monahismului, filtrării operate de cultura monastică asupra elementelor populare
resuscitate.”3 Astfel, Grigore cel Mare face trecerea, prin scrierea „Dialoguri”, de la o
epocă la alta. Se remarcă faptul că miracolele care sunt relatate de Grigore cel Mare
provin cel mai des din mediul monastic, iar tipul de filtrare teologică pc care îl face
1Grigorc ccl Marc, Dialoguri despre moarte, Ed.Amarcord, Timişoara, 1998
2 Le Goff, Jacques, Imaginarul medieval, Ed. Meridiane. Bucureşti, 1991. p. 173-174
! Le Goff, Jacques, Imaginarul medieval, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1991, p. 174
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acesta este exemplar pentru acceptarea de către Biserică a miracolului legat de moarte şi
de călătoria în lumea de dincolo.
„Scrierea este concepută ca o conversaţie între Grigorie şi un tânăr discipol al
său, diaconul Petru, care, înfăţişat ca o persoană foarte neştiutoare, vorbeşte în numele
ignoranţilor ce trebuie instruiţi. Episoadele se succedă fară o legătură între ele şi conţin
minuni, viziuni şi vindecări miraculoase.”4 Ceea ce este important în „Dialoguri despre
moarte” este tocmai integrarea acestor minuni în tipul de raţionalitate specific lumii
creştine occidentale din secolul al Vl-lea: minunile sunt justificate moral sau prin
credinţă (fie ca o întărire a credinţei celor care le văd, fie ca o răsplată pentru credinţă
sau pedeapsă pentru necredinţă), sunt compatibile cu credinţa creştină (personajele
viziunilor sunt sfinţi sau apostoli, chiar Maica Domnului, iar intervenţia lor este o
răsplată pentm o viaţă morală şi trăită în credinţă; uneori viziunea este a unor alţi
oameni aflaţi în situaţii deosebite), iar mărturiile despre lumea de dincolo, chiar
populare, au o logică ce poate fi acceptată de Biserică (sau, cum explică Grigore cel
Mare, „după imaginile lucrurilor cântărim valoarea lor spirituală”5 - prin simbol).
Toate aceste argumente şi explicaţii sunt un filtru care distinge miracolul de
faptul neobişnuit, viziunile de situaţii nesigure, visul cu sens creştin de visul neobişnuit;
mai mult, miracolul se integrează în raţiune (este raţional), în timp ce situaţiile
extraordinare rămân doar fenomene neintegrate în natură sau în sistemul teologic al
secolului al Vl-lea. Toate aceste miracole sunt integrate, în scrierea „Dialoguri despre
moarte” , unei întregi teologii a vieţii de dincolo, unei teorii a infernului, a viselor
(explicate şi clasificate). Teoriile sale despre miracole, împreună cu celelalte teorii,
alcătuiesc împreună o explicaţie raţională (creştină) a semnelor lui Dumnezeu. După
cum apreciază Andre Vauchez, „în secolul al Vl-lea, Grigorc cel Mare acorda în
Dialogurile sale un spaţiu vast miracolelor sfinţilor italieni din timpul său, începând cu
Sfântul Bencdict. O dată cu el, dispare complet noţiunea de lege naturală, pentru că
miracolul se defineşte prin funcţia de semn (signum), adică pentm Dumnezeu prilejul
unei teofanii, iar pentru om o lecţie sau un avertisment. Din această perspectivă,
noţiunea de finalitate capătă întâietate: adevăratele miracole sunt cele care servesc la
edificarea creştinului şi a Bisericii.”6
Trebuie să definim însă ce înţelegeau prin raţiune şi raţional oamenii secolului al
Vl-lea occidental. Universul lor era, conform teologiei catolice, mai mult decât lumea
naturală; el cuprindea Paradisul şi infernul. Viaţa unui om cuprindea două etape: viaţa
de aici şi viaţa de dincolo. Orice fapt care se petrecea trebuia să se integreze acestui
sistem - o lume văzută (cea a pământului) şi două lumi nevăzute (infernul şi Paradisul);
o viaţă concretă (naturală) şi viaţa de dincolo (nevăzută în timpul vieţii biologice).
Miracolul este momentul în carc nevăzutul devine vizibil, ca semn al lui Dumnezeu.
Teologia creştină susţine existenţa unei lumi invizibile, a unui suflet nemuritor
invizibil, fără de care creştinismul nu ar exista. Aceste realităţi invizibile, imateriale,

despre existenţa cărora nu avem dovezi concrete, sunt chiar universul creştin. Miracolul
este semn, dovada realităţii invizibile.
Raţiunea medievală acceptă două surse, credinţa şi observarea lumii naturale, cu
condiţia ca aceste capacităţi umane să se armonizeze şi să se integreze în viziunea
creştină asupra lumii şi a omului. în secolul al Vl-lea nu exista nici o contradicţie între
credinţă şi observarea lumii naturale. Miracolul se justifică prin credinţa religioasă şi
este o situaţie reală, vizibilă şi concretă. Adevăml credinţei explică anormalităţi le,
situaţiile normale şi pe cele neobişnuite; fără intervenţia lui Dumnezeu, fară existenţa
lumii de dincolo şi a sufletului nemuritor omul medieval nu ar avea explicaţiile prin care
să înţeleagă natura, omul şi neobişnuitul. Aceasta face şi Grigore cel Mare: explică
mişcarea corpurilor prin existenţa unui suflet invizibil, lumea văzută prin acţiunea
nevăzută a lui Dumnezeu („trebuie înţeles că în lumea văzută, nimic nu poale fi decis
fară firea nevăzută”7) şi justifică miracolul ca semn al lui Dumnezeu (care apare în
situaţii legate de morală sau de credinţă). Nevăzutul (adevăr al credinţei) explică
vizibilul, materialul (adevărul pământesc) în toate situaţiile. Fără aceste realităţi ale
credinţei nici situaţia omului în lume nu se explică, nici viaţa sa.
Sistemul de mentalitate al unui om din secolul al Vl-lea era alcătuit astfel încât
realitatea era justificată moral („metamorfozele medievale traduc riscul ce îl pândeşte
pe om de a-şi pierde momentan sau iremediabil natura umană în schimbul naturii umane
diabolice”8), ca semn al adevărurilor credinţei, ca avertisment, ca pedeapsă a lui
Dumnezeu (foametea sau războiul), ca simbol. Sistemul de raţionalitate al omului
medieval era mai complex decât al omului de astăzi (creat pe ideea de lege a naturii, de
cauzalitate şi de identificare a realului cu concretul).
Acesta este felul în care teologia (şi clericii) înţeleg şi interpretează legendele
despre miracole şi viziunile despre călătoriile în lumea de dincolo. Amintim că acest tip
de înţelegere a acestor legende reiese din opera „Dialoguri despre moarte” a lui Grigore
cel Mare, papă şi erudit din secolul al Vl-lea.
Imaginarul popular nu este integrat într-un sistem explicativ. Accentul se pune
pc povestirea amănunţită a neobişnuitului sau extraordinarului, iar nu pe explicarea sa
morală sau religioasă. Dar, după cum spune Andre Vauchez, „Biserica se confrunta
atunci cu concurenţa unui miraculos necreştin ce încerca să o detroneze: acela al
folclorului păgân şi al popoarelor barbare superficial creştinate. O puzderie de practici
necreştine, începând cu simpla purtare a amuletelor, a filacterelor, sau a talismanelor şi
până la ritualuri de mediere a contactului cu divinitatea sau la recitarea formulelor de
incantaţie, permiteau acestor populaţii să intre în relaţie cu lumea de dincolo pentm a
obţine, după caz, pace, ploaie sau sănătate.”9 Moartea, ca moment al manifestării
miracolului, al viziunilor sau însoţit de vise premonitorii nu e o temă numai a
imaginarului creştin; după cum apreciază Jacques Le Goff. „anumite elemente ale
viziunilor paradiziace sau infernale au fost împrumutate din folclorurilc păgâne, mai cu
seamă celtice şi germanice. Vestigiile folclorice ce s-au regăsit în secolele al Xll-lea şi

' Moreschini, Claudio, Norelli, Enrico, Istoria literaturii creştine vachi greceşti şi latine,
Ed.Polirom, 2004, p. 164
5 Grigore cel Mare, Dialoguri despre moarte, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998, p.100
(l în Le Goff, Jacques, Schmitt. Jean-Claude. Dicţionarul tematic al Evului Mediu occidental,
Ed. Polirom, 2002, p.473

7Grigore cel Mare, Dialoguri despre moarte, Ed. Amarcord. Timişoara. 1998, p.36
s Le Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude, Dicţionarul tematic al Evului Mediu occidental. Ed.
Polirom, 2002, p.488
9 în Le Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude, Dicţionarul tematic al Evului Mediu occidental,
Ed. Polirom, 2002, p.473-474
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al XlII-lea în descrierile au suscitat rezervele teologilor de înalt nivel intelectual,
precum Toma din Aquino, care respinge această imagerie populară şi păgână.” 10
Papa Grigore cel Mare reprezintă, încă din secolul al Vl-lea, răspunsul teologiei
la problema imaginarului popular cu privire la moarte, călătorii în lumea de dincolo,
viziuni şi vise. în lucrarea „Dialoguri despre moarte” prezintă o doctrină teologică a
viziunii, miracolului, visului şi a infernului. Conform lui Georges Minois, autorul cărţii
„Istoria infernurilor”, teoriile lui Grigore cel Mare despre infern au marcat viziunea
occidentală medievală asupra infernului: „Scrierile papei Grigore cel Mare despre infern
vor avea o puternică influenţă asupra doctrinei oficiale în curs de elaborare.
Radicalizarea punctului de vedere asupra lumii de dincolo este evidentă.” 11 El nu face
însă o descriere a infernului, ci o prezentare a destinului sufletului după moarte, în
funcţie de situaţia morală şi de credinţă. „Linia definită de Grigore cel Mare va
constitui, pentru mai multe secole, axa fundamentală a credinţelor despre infern” 12, este
de părere Georges Minois.
Visul, un alt element al mirabilului, dar şi al miracolului creştin, este privit într-o
modalitate care va continua şi în veacurile ulterioare: „apariţiile din vise mişcă sufletul
în şase situaţii diferite: uneori, visele sunt zămislite de preaplinul sau de golul din burtă,
alteori, de o nălucire, alteori, de un gând şi, totodată, de o nălucire, alteori, de o
revelaţie, alteori, de un gând şi, totodată, de o revelaţie. Pe primele două pe care le-am
spus, toţi le cunoaştem din proprie experienţă. însă pe celclalte patru adăugate le găsim
în paginile Sfintei Scripturi.” 13
în concluzie, putem spune că, încă din primele secole ale creştinismului,
Biserica occidentală s-a confruntat cu miraculosul, viziunea, visul şi imaginea infernului
şi a Paradisului, ca moştenire păgână atât cultă (greco-romană), cât şi barbară (folclorul
popoarelor încă insuficient creştinate). Religia creştină însăşi avea propriul miraculos în
Biblie. Din întâlnirea acestor tipuri de miraculos s-au născut viziuni de tip popular,
integrate religiei creştine (deci cu elemente vechi), de tip cult (legende scrise în
mănăstiri sau opere precum Divina Comedie), şi o teologie a miracolului, visului,
viziunii şi destinului sufletului după moarte - cum găsim în opera „Dialoguri despre
moarte” a lui Grigore cel Mare.
BIBLIOGRAFIE
1.Le Goff, Jacques, Imaginarul medieval, Ed. Meridiane, Bucureşti. 1991.
2.Le Giff, Jacques, Pentru un alt Ev Mediu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986.
3.Le Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude, Dicţionar tematic al Evului Mediu
occidental, Ed. Polirom, 2002.
4.Grigore cel Mare, Dialoguri despre moarte, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998.
5.Minois, Georges, Istoria infernurilor, Ed. Humanitas, 1998.
6.
Moreschini. Claudio, Norelli, Enrico, Istoria literaturii creştine vechi greceşti
şi latine, Ed. Polirom, 2004.
10 Lc Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude, Op.cit., p.416
11 Minois, Georges, Istoria infernurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 126
12 Minois, Georges, Op. cit., p. 129
13 Grigore cel Mare, Dialoguri despre moarte, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998, p. 124

ID E E A C O M U N IT Ă Ţ II R O M Â N E ŞT I LA
T R A IA N B R Ă IL E A N U . R E F L E C T A R E A A C E ST E IA
ÎN R E V IST A „ÎN S E M N Ă R I S O C IO L O G IC E ”
A lexandru O vidiu V IN T IL Ă

R ezu m at: încă din anul 1935, începea să se închege sistemul sociologic al lui
Traian Brăileanu desăvârşii în monumentala sa lucrare Teoria comunităţii omeneşti. în
această perioadă, a publicat un studiu în revista „însemnări sociologice”, intitulat Ideea
comunităţii româneşti. Aşa cum susţine Traian Brăileanu, la temelia doctrinei
naţionaliste stă ideea naţiunii române ca organism politic structurat după legi foarte
clare. Pentru el, naţiunea este un sistem social autonom în evoluţie, fiind legat de
Familie, Biserică şi Stat. Statul naţional este în accepţiunea sa o comunitate umană
unitară. Stalul este susţinut de unitatea sa biologică, morală, religioasă, estetică, politică
şi socială. Din punctul său de vedere, familia, comunitatea biologică, reprezintă etapa
iniţială a comunităţii umane, iar naţiunea, cea din urmă, cea mai mare comunitate care
poate fi organizată într-o unitate perfectă. Pe de altă parte, comunitatea sau naţiunea
română este văzută doar în relaţie cu Dumnezeu, cu naţiunea creştină, un „semn de
bucurie şi pace”. Constantin Schifirneţ spunea că Traian Brăileanu este unul dintre cei
mai speculativi sociologi români, argumentând că a dezvoltat ideea societăţii omeneşti
în cadrul unui sistem sociologic foarte original, bazat pe teoria filozofică a „marilor
valori morale”.
C uvinte cheie: stat, comunitate, naţiune, valori, familie, Dumnezeu.
A b stract: Since 1935, Traian Brăileanu proposed a very interesting sociologicul
system in his monumental work The Theory o f Human Community. In this period he
wrote an article in “însemnări sociologice” Revue with the title The Idea o f Human
Romanian Community. As Traian Brăileanu said, at the basis of naţional doctrine stays
the idea of Romanian Nation as political organism structured by very precise rules. For
him, the nation is a social autonomie system in evolution, bcing in the same time
Family, Church and State. The naţional state is, as Traian Brăileanu sustained, a human
community, a unitary one. The state is sustained by his biologicul, moral, religious,
esthetical, political and social unity. By this point of view, the family, the biological
community, represents the iniţial stage of the human community, and the nation, the
final term, the largest community that can be organised in a perfect unity. On the other
hand, the community or the Romanian nation is seen as living only in relation with God.
in relation with the Christian nation, a “dream of happiness and peace”.
Constantin Schifirneţ said that Traian Brăileanu is one of the most speculative
Romanian sociologists because he developed the idea of human community in a very
original sociological system, based on a philosophical theory and under “the sign of
great moral values”.
K ey-w ords: state, community, nation, values, family, God.
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încă din 1935 începea să se închege tot mai evident sistemul sociologic al lui
Traian Brăileanu fundamentat în monumentala lucrare Teoria comunităţii omeneşti. în
numărul 5 al revistei, apărut în august 1935, articolul de fond semnat de sociologul
bucovinean poartă titlul Ideea comunităţii româneşti1. Astfel, în opinia lui Brăileanu,
„începe să se desluşeasca tot mai limpede drumul însemnărilor'". „Din sfera teoriei
pure unde ideea comunităţii omeneşti se naşte ca imagine desprinsă de condiţiunile de
timp şi spaţiu, acţiunea o atrage în câmpul înfăptuirilor practice, punând-o în contact cu
substratul social concret şi singular, supus determinării geografice şi istorice. Din
aceasta clipă ideea devine o forţă creatoare. Ea pune în mişcare ritmică şi ordonată
elementele sociale, indivizii, grupându-i într-o comunitate spirituală, într-o unitate
însufleţită de un ideal comun”3, explică titularul catedrei de etică, sociologie şi politică
din cadrul universităţii cernăuţene. Şi de aici, după cum se observă, desprindem
caracterul noologic al sociologiei lui Traian Brăileanu despre care vorbeşte Ilie
Badescu. în continuare, autorul Teoriei comunităţii omeneşti îşi exprimă crezul că,
urmărind înfăptuirea comunităţii româneşti ideale, din laboratorul „însemnărilor
sociologice”, împreună cu echipa sa, va nutea munci după un plan bine chibzuit, fără
primejdie de a devia de la drumul drept . Parcă anticipând acuzaţiile ce se vor aduce
peste ani revistei şi Grupului de la Cernăuţi, Brăileanu va sublinia faptul că
„însemnările şi-au însuşit o tehnică socială, un ansamblu de reguli servind acţiunea
practică, întemeiată pe ştiinţă.
Cum respingea total orice sistem utopic, în excursul său, liderul grupului
sociologic bucovinean scria: „Pornind de la Idee nu suntem utopişti. Noi n-am plăsmuit
idealul nostru de dorinţe vagi şi himerice, ci acel ideal este rodul ştiinţei, a cumpănirii
raţionale a ţintei spre care tinde acţiunea noastră şi a mijloacelor potrivite pentru
atingerea ţintei”5.
Aşa cum spunea Traian Brăileanu, la temelia doctrinei naţionaliste stă ideea
naţiunii române ca organism politic structurat după legi izvorâte din firea sa. Pe baza
unei astfel de ideaţii, afirmă sociologul bucovinean, „însemnările sociologice” susţin
năzuinţa acelora care şi-au pus mintea şi braţele în slujba înfăptuirii comunităţii
româneşti.
Pentru filosoful cernăuţean „naţiunea este un sistem social autonom, evolutiv.
Adică ea este o comunitate umană având toate funcţiunile necesare existenţei ei
independente faţă de alte comunităţi”6.
Din punct de vedere teoretic, Traian Brăileanu afirmă că: „Orice societate
concretă se naşte din interferenţa formelor pure, teoretice. Fiecare societate, ca sistem
autonom, adică desprinsă ca unitate faţă de alte societăţi, este şi Familie şi Stat şi
Biserică şi sistem economic. Tipul unei astfel de societăţi este Statul naţional, adică o
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comunitate umană care reprezintă o unitate şi biologică şi morală şi religioasă şi estetică
şi politică şi economică, unitate care se manifestă adică, poate fi constată prin tipul
unitar de rasă, prin unitatea graiului, a moravurilor, a credinţelor, a solidarităţii servind
apărării teritoriului, a patriei împotriva vecinilor şi prin autarchia economică”7. Din
acest punct de vedere, grupul familial, comunitatea biologică, reprezintă punctul iniţial,
logic şi istoric, al societăţii umane, iar naţiunea, termenul final, adică cea mai largă
comunitate care poate fi prinsă şi organizată într-o unitate perfectă. Pentru o evidenţiere
mai limpede asupra perspectivei pe care o are Traian Brăileanu asupra naţiunii, arătăm
că există conform acestuia un număr de şase puteri: biologică, morală, religioasă,
estetică, economică şi politică. Toate acestea corespund „ordinilor sau formelor în care e
prinsă viaţa umană şi ar putea fi numite sau puteri sociale, sau principii de unitate ale
acelor forme din a căror înlănţuire se nasc comunităţile umane concrete şi istorice”\
Brăileanu afirmă că oricc cercetare sociologică teoretică trebuie să debuteze cu
identificarea formei sociale, pentru a fixa, apoi, puterile care îi determină structura şi
evoluţia9.
în Teoria comunităţii omeneşti, sociologul cernăuţean îşi va intitula sugestiv,
spunem noi, unul dintre capitolele părţii a patra Naţiunea, comunitatea morală cea mai
largăw. „Teza principală este aceea după care fără acceptarea normelor morale şi a
ordinii morale ca prototip al oricărei ordini, omul alunecă în anarhie, distruge orice
ordine; pe aceeaşi idee, statele naţionale s-au constituit pe temeiul solidarităţii morale.
Din această perspectivă, deci a unei asumări morale repetabile, se poate spune că
naţiunea devine astfel pentru creştini comunitatea morală pe care o poate desăvârşi
prin străduinţele sale, patria devine sălaşul pământesc dăruit oamenilor de Dumnezeu
pentru a trăi, ei şi urmaşii lor, fericiţi şi îndestulaţi, dacă vor şti să o îngrijească în aşa
fel ca pe o grădină frumoasă. Pentru Traian Brăileanu, morala creştină întemeiată pe
principiul dragostei, era cea mai înaltă morală” 11. Titularul catedrei de sociologie, etică
şi politică a universităţii cernăuţene îşi dorea ca la baza ideii comunităţii româneşti să
stea „numai doctrina creştină, care propovăduieşte dragostea între oameni şi căutarea
drumului de împăcare între clasele sociale, apelând la conştiinţa morală atât a celor
săraci, cât şi mai ales a celor bogaţi” 12. Traian Brăileanu nu ezită să se arate şi de
această dată total împotriva doctrinei marxiste care, în viziunea sa, „nu poate remedia
răul prin desăvârşirea dezastrului şi prin proclamarea morţii sufletului ca principiu de
organizare socială” 13. Lupta de clasă promovată de către comunişti, pentru Brăileanu, nu
este o soluţie. Conform teoriei sale, clasele conducătoare, precum şi masele conduse nu
trebuie să-şi piardă sentimentul de solidaritate morală, deoarece acest sentiment este „în
stare să învingă toate antagonismele de ordin economic” 14. „Reacţiunea” în faţa

1Traian Brăileanu, Ideea comunităţii româneşti, în „însemnări sociologicc”, An I, nr. 5, august
1935, p. I.
•>
Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
I raian Brăileanu, Naţiunile şi puterile sociale, în „însemnări sociologice”, anul IV nr 3
1940, p. 15.

7 Ibidem, p. 8.
8 Ibidem, p. 15.
Dan Dungaciu, op. cit., p. 172.
l0Traian Brăileanu, Teoria comunităţii omeneşti, Bucureşti, Editura Cugetarea Georgescu
Delafras, 1941, p. 375.
11 Dan Dungaciu, op. cit., p. 171.
12Traian Brăileanu. op. cit., p. 378.
13 Ibidem, pp. 377. 378.
14 Ibidem, p. 378.
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doctrinei marxiste este văzută de sociologul originar din Bilca drept „năzuinţa spre
înălţare la ordinea morală, la acceptarea normelor instituite de Divinitate. Drumul spre
înălţare a fost luminat în toate timpurile de jertfa celor buni. în vremea decadenţei
romane doctrina creştină a înviat puternică, arzătoare, mântuitoare în sufletele tuturora,
haosul social s-a limpezit, cuvintele de lege, dreptate, dragoste, virtute îşi redobândiră
înţelesul lor deplin, iar natura nu se mai înfăţişa ca o ordine materială, ca un mecanism
servind numai satisfacerii trebuinţelor materiale, economice ale omului, ci ca o ordine
creată de Dumnezeu pentru ca oamenii să înfăptuiască binele şi frumosul şi să
descopere prin ştiinţă adevărul, învăţând astfel să se închine smeriţi în faţa puterii
nemărginite a Creatorului lumii” 15.
Aşadar, pentm Traian Brăileanu comunitatea sau naţiunea română văzută ca
fiind trăitoare prin excelenţă întru Dumnezeu, bazată pe morala creştină, este „un vis de
fericire şi pace” 16, după cum se exprimă el însuşi. „Acest vis de fericire şi pace i-a
împins pe mulţi teoreticieni să construiască imaginea comunităţii omeneşti perfecte. Nu
numai ca utopie, ci cumpănind bine toate condiţiunile concrete istorice. S-ar putea ca şi
noi să încercăm cândva descrierea comunităţii româneşti, perfecte, aşa cum şi-au
imaginat toţi cei ce-au luptat, toţi ce-au murit pentru înfăptuirea ei” 17. Mai putem spune
că acest deziderat, al împlinirii ideii comunităţii româneşti, este realizabil prin
intermediul exercitării idealului social, o forţă reală şi nu o iluzie, cum s-ar putea crede,
este de părere sociologul cernăuţean, cel care în articolul Despre valoarea ştiinţei,
publicat ceva mai târziu, în ianuarie 1938, va scrie: „Procesele sociale deci se
desfăşoară la om, aşa ca şi la celelalte animale sociabile, în temeiul instinctelor şi
pasiunilor şi sub presiunea mediului înconjurător. Dar la om intervine, nu ca iluzie ci ca
forţă reală, idealul social, imaginea unei societăţi cum ar trebui să fie pentm ca toţi
oamenii să-şi poată dobândi fericirea eternă, să-şi poată asigura nemurirea sufletului şi
înălţarea la Dumnezeu. Şi ceea ce e hotărât pentru această năzuinţă, este faptul că în
acelaşi timp ce se structurează şi se încheagă imaginea societăţii ideale, se elaborează şi
cunoaşterea mijloacelor pentru crearea condiţiilor menite să înlesnească înfăptuirea ei.
Procesul dialectic nu duce numai la sublimarea fiinţei umane, la prefacerea vieţii în
suflet prin renunţarea la identificarea cu trupul şi prin considerarea acestuia ca
instrument efemer al sufletului, ci şi la cunoaşterea însuşirilor trupului şi a materiei în
general, astfel că sufletul devine de fapt stăpân al materiei şi o poate mlădia şi adapta
trebuinţelor sale - pentru crearea societăţii ideale, a comunităţii morale. Acesta este
rolul ştiinţei, născută din procesul dialectic şi asigurându-i omului emanciparea de sub
constrângerea naturii"'*. Autorul va face cu acest prilej o remarcă lămuritoare din punct
de vedere epistemologic: „Vom înţelege acuma de ce ştiinţa nu poate avea o valoare în
sine, ci numai în raportare Ia străduinţele omului de a înfăptui binele, de a înfăptui o
comunitate morală, de a urma perceplele instituite de Divinitate, izvor al binelui. Noi nu
ne urcăm deci, în interpretarea lumii şi cercetarea fenomenelor, de la natură spre
Dumnezeu, ci noi coborâm, după ce existenţa lui Dumnezeu ne-a fost revelată prin
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
Is Idem, Despre valoarea ştiinţei, în „însemnări sociologice”. An III, nr. 10, ian. 1938. p. 28.
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experierea binelui şi prin dragostea celor ce ne-au ajutat să ne naştem ca suflete, spre
natură pentru a descoperi în ea mijloacele de a înlătura din lume răul şi de a face ca
binele să domnească pretutindeni după planul şi voinţa Divinităţii. Aşa ni se arată
acuma o nouă cale pentru interpretarea faptelor sociale şi o nouă înţelegere a ceia ce
poate fi şi ar trebui să fie sociologia” 19. Deloc de neglijat în vederea unei înţelegeri
profunde a ideaţiei lui Traian Brăileanu în legătură cu împlinirea unei comunităţi
omeneşti, în cazul nostm româneşti, perfecte sau aproape de perfecţiune este faptul că
aceasta nu se poate înfăptui în absenţa lui Dumnezeu. Ceea ce îl plasează pe Traian
Brăileanu între oamenii de ştiinţă care trăiesc în proximitatea transcedentalului, a
divinităţii. Prin experierea binelui în comunitatea în care ne naştem şi trăim, după
părerea filosofului cernăuţean, vom ajunge la cunoaşterea existenţei lui Dumnezeu.
„Prin această experiere ni se revelează existenţa Binelui suprem, absolut, deci existenţa
Divinităţii, principiu şi izvor al ordinii morale. Iar noi nu naştem şi trăim numai în
comunitatea părinţilor noştri, a rudelor noastre, a prietenilor noştri, ci şi în comunitatea
tuturor acelora care s-au înălţat prin viaţa şi faptele lor spre divinitate, deci în
comunitatea sfinţilor, în comunitatea evangheliştilor şi deci în comunitatea
Mântuitorului lumii, a lui Iisus Hristos. Şi dovada raţională şi zdrobitoare împotriva
sofiştilor este că fară această experiere a ordinii morale, toate celelalte ordine ar fi
lipsite de înţeles, nici nu le-am putea constata, lipsindu-ne cu desăvârşire chiar de
noţiunea de ordine. Această afirmaţie, deşi credem că i-am dat chiar până acuma destulă
tărie, mai poate primi multe şi variate verificări. Cum reprezentanţii ştiinţelor exacte
sunt, astăzi, foarte orgolioşi şi trufaşi, iar adepţii lor practici marxiştii au pornit şi
războiul pentru exterminarea «necredincioşilor» (care nu s-au lăsat convertiţi la religia
necredinţei), adică pentru exterminarea celor ce nu cred că nu există Dumnezeu, e o
datorie a fiecăruia dintre noi care ne găsim în tabăra celor ce cred şi ştiu că există
Dumnezeu, să trecem Ia atac (aici teoretic) împotriva celor rătăciţi şi, prin rătăcire,
răzvrătiţi”20, explică Traian Brăileanu într-un articol de-al său publicat tot în 1938 şi tot
în „însemnările sociologice”. Filosoful şi sociologul bucovinean arată, pe parcursul
excursului său referitor la primatul ordinii morale, nu numai că ştiinţa lipsită de credinţă
este stearpă şi fără sens, ci şi că teologia poate conferi ştiinţei adevăratul înţeles. Ceea
ce înseamnă că Traian Brăileanu, ca un veritabil creştin, este pentru fundamentarea
dialogului dintre teologie şi ştiinţă, în urma unui astfel de demers ştiinţa găsindu-şi
adevăratul sens. La fel cum şi omul practicând convorbirea cu divinitatea află
cunoaşterea adâncă, profundă, cea de dincolo de zgomotul şi răutatea lumii. „Căutând
deci, precizează mentorul Grupului de la Cernăuţi, nu numai împăcarea ci colaborarea
desăvârşită între teologie şi celelalte ştiinţe pentm a înlătura şi zbuciumul sufletului
individual şi luptele atât de crâncene între comunităţile umane, unele fluturând steagul
credinţei, celelalte ale unei pretinse ştiinţe care tăgăduieşte existenţa unei ordini morale
instituite de Divinitate”21. Acelaşi Traian Brăileanu afirmă că prin libertate, pentru că
este liber, omul poate să nădăjduiască la desăvârşirea morală. în orice caz, prin procesul
dialectic omul poate ajunge la libertate, la emanciparea de sub constrângerea biologică
19 Ibidem.
20Idem, Primatul ordinii morale, în „însemnări sociologice”. An III, nr. 11, februarie 1938. pp.
7-8.
21 Ibidem, p. 8.
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şi socială. Prin urmare, omul se poate considcra liber şi autonom, capabil să-şi aleagă
scopurile acţiunilor sale. Şi de abia acum apare marea încercare a omului: alegerea.
Dacă vrem să ne menţinem libertatea, atunci este necesar să reacţionăm împotriva
căderii în animalitate. Şi cine reacţionează astfel dacă nu adepţii fundamentării morale a
societăţii, moraliştii? Adică oamenii „al căror suflet e plin de imaginea comunităţii
umane perfecte, de imaginea unei comunităţi creată şi condusă de o fiinţă a tot bună”22. „Şi cum toţi oamenii se nasc din părinţi umani şi cresc în comuniune cu ceilalţi
oameni, apelul la conştiinţa morală nu e niciodată lipsit de răsunet, drumul spre libertate
se deschide iarăşi prin lupta celor buni, celor ce acceptă normele morale, poruncile
Divinităţii, împotriva celor nebuni şi răi care şi-au pierdut sufletul şi au uitat de izvorul
limpede al binelui din care s-au adăpat în tinereţea lor. Prin această luptă creştinii au
refăcut puterea imperiului roman şi au înlesnit constituirea de comunităţi morale în
hotarele imperiului roman, constituirea naţiunilor creştine, care s-au organizat apoi, în
temeiul solidarităţii morale, în state naţionale. Naşterea, înflorirea şi decăderea cetăţilor
antice tot în acest fel se explică; imperiul lui Alexandru cel Mare au mers pe calea
politică , a forţei şi terorii, şi de aici instabilitatea statelor lor. Ceea ce am vrut să
demonstrăm a fost că: fără acceptarea normelor morale şi a ordinii morale ca prototip
al oricărei ordine, omul alunecă în anarhie, distruge orice ordine”23, este de părere
Traian Brăileanu, dezvăluindu-şi opţiunea irepresibilă pentru primatul ordinii şi a
conştiinţei morale privite ca ideal de viaţă creştină, weltanschauung-ul său spiritual,
profund duhovnicesc şi hristocentric. în acest context trebuie să ne amintim de
apoftegma lui Nikolai Berdiaev, formulată astfel: „Libertatea nu este un drept, ci o
obligaţie”.
In ton cu cele de mai sus, în monumentala sa lucrare Teoria comunităţii
omeneşti, savantul bucovinean a subliniat în chip paradigmatic: „Creştinismul a reuşit să
scape lumea antică de barbarie, a reuşit să îndulcească raporturile între stările şi clasele
sociale, redând celor slabi şi umili demnitatea de om şi impunând celor puternici
respectarea acestei demnităţi. Preoţii, părinţii sufleteşti, au luat apărarea celor slabi,
trezind conştiinţa celor puternici şi amintindu-le porunca Mântuitorului de a-şi iubi pe
aproapele. Creştinismul a iniţiat operele de binefacere, de îngrijire pentru cei săraci şi
infirmi; creştinismul a îndemnat pe părinţi să se îngrijească de sufletul copiilor mai mult
decât de trupul lor, să întărească în ei sentimentul dragostei chiar prin dragostea arătată
lor”2'1. în continuare, Traian Brăileanu va susţine următoarele: „[...] puterea moralei
creştine stă tocmai în faptul că sublima imagine a vieţii şi jertfei Mântuitorului face să
se ridice neîncetat oameni gata să mărturisească credinţa lor în puterea nemărginită a
dragostei, luând asupra lor crucea suferinţei şi a jertfei dc sine”25. Cu aceeaşi voce
temperată, dar personală, într-o manieră firească, Traian Brăileanu va conchide astfel:
„Pe deasupra ordinii sociale dependente de progresul ştiinţei şi artei sociale, stă ideea
comunităţii perfecte, imagine întipărită în sufletul omului prin experierea dragostei în

IDEEA COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI LA TRAIAN BRĂILEANU .
comuniune cu celelalte suflete. Aşa a fost şi înainte de ivirea creştinismului. Dar abia
creştinismul a înălţat această imagine la plină lumină, a arătat tuturor neamurilor
pământului cum se poate înfăptui o comunitate morală şi cum, prin ea şi muncind şi
suferind pentru ea, omul îşi poate dobândi fericirea veşnică, locul ce i se cuvine în
ierarhia morală în temeiul faptelor sale”26.
Cel mai speculativ dintre toţi sociologii români , cum îl numeşte Constantin
Schifirneţ, gânditorul bucovinean ajunge, pornind de la ideea comunităţii omeneşti, la
„un sistem original de sociologie cu un profund temei filozofic aşezat sub semnul
marilor valori morale”28. Este vorba despre teoria comunităţii omeneşti, paradigma
sociologică prin care Traian Brăileanu şi-a câştigat locul definitiv în conştiinţa
sociologică românească. Observăm, de asemenea, un aspect destul de neglijat de cei
care s-au ocupat de trecerea prin lume a profesorului, şi anume că acesta a fost şi un
gânditor creştin ortodox echilibrat, un intelectual fără rest, de o largă erudiţie, o
personalitate statornică, dar care a avut şi derapajele sale, umane până la urmă. în
consonanţă cu Ernest Bernea şi cărturarul cernăuţean, suntem cât se poate de convinşi, a
simţit, comportându-se ca atare, că „viaţa e un teren de luptă pentru spirit”29.
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Coperta revistei „însemnări sociologice’

Traian Brăileanu

22 Ibidem, p. 10.
23 Ibidem, pp. 10-11.
24 Idem, Teoria comunităţii omeneşti, Bucureşti, Editura Cugetarea Georgescu Delafras, 1941,
p. 549.
25 Ibidem, p. 550.

26 Ibidem.
27 Constantin Schifirneţ, Sociologie românească modernă. Bucureşti, Ed. Criterion, 2009, p. 88.
28 Ibidem.
29 Ernest Bernea, Meditaţii fdosofice, note pentru o filosofie inactuală, Bucureşti, Editura
Predania, 2010, p. 32.
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R ezu m at: Prezentăm câteva documente inedite - 13 scrisori, trimise de Aurel
Onciul din Viena lui Liviu Marian în Suceava, în perioada 1909-1916, păstrate la Casa
memorială Simion Florea Marian din Suceava, în Colecţia Liviu Marian, importante
pentru înţelegerea vieţii şi activităţii acestor personalităţi bucovinene. Documentele sunt
transcrise în totalitate, iar trei sunt redate în facsimil, la sfârşitul articolului.
C uvinte cheie: Aurel Onciul, Liviu Marian, documente inedite, corespondenţă.
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A b stra c t: We present some unpublished documents - 13 letters scnd by Aurel
Onciul from Viena to Liviu Marian in Suceava, in the period 1909-1916, preserved in
the Simion Florea Marian Memorial House of Suceava, in Liviu Marian Collection, that
are important for understanding Iife and activity of these personalities from Bukovina.
Key w ords: Aurel Onciul, Liviu Marian, correspondence, documents.
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Un loc aparte îl are în colecţiile Casei memoriale Simion Florea Marian din
Suceava corespondenţa primită de Liviu Marian (1883-1942), 1.116 scrisori, adrese şi
cărţi poştale, inedite aproape în totalitate', o detaliată frescă a vieţii culturale, politice şi
sociale dintr-o perioadă efervescentă, dar şi agitată, 1900-1942. Aceste veritabile
documente - literare şi istorice - poartă diverse semnături, de la Academia Română,
Societatea Scriitorilor Români, societăţi academice şi studenţeşti, la Eugen Lovinescu,
Dimitrie Onciul, Sextil Puşcariu, Garabet Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Artur Gorovei,
Mathias Friedwagncr, Ovid Densuşianu, George Topârceanu, Simion Mehedinţi,
Gheorghe Bogdan-Duică, Constanţa Marino-Moscu, Ion Bianu şi alţii.
In timpul celor două războaie mondiale casa părintească din Suceava a fost
evacuată şi urmaşii lui Simion Florea Marian au plecat în refugiu, dc aceea credem că o
parte din bunurile culturale s-au pierdut. Mai mult, Liviu Marian şi-a pierdut toată
averea sa şi a soţiei sale Valentina - casă, bibliotecă, documente, obiecte personale - în
1941, când s-a refugiat din Basarabia ocupată de ruşi la Craiova, unde a mai trăit foarte
scurt timp, până în 1942, bolnav şi înspăimântător de sărac.
Liviu Marian, „doctor în litere şi filosofie, profesor şi director al Liceului
Bogdan Petriceicu Hasdeu din Chişinău, membru activ al Societăţii Scriitorilor
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1Câteva scrisori au fost publicate de: Mihai Iacobescu. Eugen Dimitriu, Mihai Cărăuşu, Scrisori
de la Sextil Puşcariu, în Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean, V, Suceava, 1978, p. 503;
Eugen Dimitriu, Corespondenţă inedită - Eugen Lovinescu către Liviu Marian, în Pagini
bucovinene, februarie, 1982, Suceava; Aura Brădăţan. Mihail Dragomirescu - inedit.
Corespondenţă către Liviu Marian, în Literatorul, nr. 42, 1992, Bucureşti, p. 10; Eugen
Dimitriu, Constanţa Marino-Moscu - Scrisori către Liviu Marian, în voi. Lumini bucovinene,
I, Editura Muşatinii, Suceava, 2011, p. 127-215.
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RomânT , poet şi prozator, traducător şi istoric literar, s-a remarcat în literatura română
cu volumul de schiţe şi nuvele Suflete stinghere\ urmat de cartea cu povestiri şi poeme
în proză Printre stropi4. A publicat mai multe lucrări, studii istorico-literare şi
biobibliografice: Simion Florea Marian - Schiţe biografice\ Coloniştii nemţi din
Basarabia. Consideraţii istorice, politice şi etnografice6, Proza noastră estetică7,
••
•
a
fiQ
Prozatorii noştri (în colaborare) , Civilizaţie şi poezie , Contribuţiuni la istoria
literaturii române
din veacul al XlX-lea10, Ion Creangă,
viaţa şi operele lui", B. P.
x'y
|^
Hasdeu şi Rusia , B. P. Hasdeu şi M. Eminescu , Bogdan Petriceicu Hasdeu. Schiţă
biografică şi biobibliografică 14, Alexandru P. Hasdeu, Domnia Arnăutului. Nuvelă
isto rică A ctivita tea publicistică a lui B. P. Hasdeu'6, Alexandru Hasdeu şi Academia
Română'1, De la Hasdeu cetire 18 ş.a.

Liviu Marian, Activitatea mea publicistică - 1904-1934, Tipografia Tiparul Moldovenesc,
Chişinău, 1938, p.l; vezi şi Liviu Marian, Activitatea mea publicistică - 1904-1927,
Tipografia Eparhială Cartea Românească, Chişinău, 1927, 12 p.
’ Liviu Marian, Suflete stinghere. Nuvele şi schiţe. Institutul de Arte Grafice şi Editură Minerva,
Bucureşti, 1910, 100 p.
4 Liviu Marian, Printre stropi. Institutul de arte grafice şi editură Şcoala Romană, Suceava,
1912,152 p.
5 Liviu FI. Marian, Simion Florea Marian. Schiţe biografice, Inst. de Arte Grafice Carol Gobl,
Bucureşti, 1910, 20 p. Apare mai întâi în revista .Junimea literară”, anul IV, nr. 6 şi 7, iunie şi
iulie, Tipografia .Societăţii Şcoala Română, Suceava, 1907, p. 149-156, şi în volumul îngrijit
de el, Simion Florea Marian, Hore şi chiuituri din Bucovina, Academia Română, Librăria
Socec et comp, Bucureşti, 1910, ca prefaţă, p. III-XIX.
6 Liviu Marian. Coloniştii nemţi din Basarabia. Consideraţii istorice, politice şi etnografice.
Tipografia Providenţa. Bucureşti, 1920.
7 Liviu Marian, Proza noastră estetică. Tipografia Glasul Ţării, Chişinău, 1921.
s N . Dunăreanu. Liviu Marian. Prozatorii noştri. Crestomaţie, I. Secolul XIX, II. Secolul XX.
Tipografia Glasul Ţării, Chişinău, 1921, 174 + 225 p. Ediţia a fost publicată şi în limba rusă,
tot în două volume, în acelaşi an.
’ Liviu Marian, Civilizaţie şi poezie (un prieten al trenului: I.L Caragiale şi un adversar al
trenului: M. Sadoveanu. Trenul în poezia noastră), extras din revista „Floarea Soarelui”,
1927, Tipografia Bucovina, Bucureşti, 1927, 80 p.
10 Liviu Marian. Contribuţiuni la istoria literaturii române din veacul al XlX-lea (teza de
doctorat), Tipografia Eparhială - Cartea Românească, Chişinău, 1927, 159 p.
11 Liviu Marian, Ion Creangă, viaţa şi operele lui. Colecţia Biblioteca Astrei, Chişinău, 1930.
12 Liviu Marian. B. P. Hasdeu şi Rusia, Tipografia R.S. Leibovici el Co., Chişinău, 1925, 24 p.
|! Liviu Marian, B. P. Hasdeu şi M. Eminescu, Tipografia Eparhială Cartea Românească,
Chişinău, 1927, 31 p.
14 Liviu Marian, Bogdan Petriceicu Hasdeu. Schiţă biografică şi biobibliografică, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1928, 27 p.
15 Alexandru P. Hasdeu, Domnia Arnăutului. Nuvelă istorică, cu o introducere şi note
explicative de Liviu Marian, Tipografia Eparhială Cartea Românească, Chişinău, 1930, 31 p.
16 Liviu Marian, Activitatea publicistică a lui B. P. Hasdeu, Tipografia Băncii Centrale
Cooperative, Chişinău, 1932.
17 Liviu Marian, Alexandru Hasdeu şi Academia Română, Chişinău, 1931, 44 p. + 7 planşe.
IS Liviu Marian, De la Hasdeu cetire. Tip. Eparhială Cartea Românească, Chişinău, 1932.
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Din cele 17 cărţi scrise, şapte sunt consacrate familiei Hasdeu, dovedind că este
unul dintre cei mai buni cunoscători ai ei. Tot el a dat numele Hasdeu liceului din
Chişinău pe care l-a condus. A fost „unul din întemeietorii Reuniunii de cântare Ciprian
Porumbescu. ba chiar acela care, într-un moment de fericită inspiraţie” 19, propune şi
numele ei. Cu câţiva tineri talentaţi, a format o trupă de teatru la Suceava, jucând el
însuşi în piese de Caragiale, O noapte furtunoasă, G. Ursachi, O căsnicie ş.a.
în reviste din Cernăuţi, Chişinău, Bârlad, Craiova, Bucureşti („Junimea
Literară”, „Şcoala”, „Şcoala moldovenească”, „Şcoala Basarabiei”, „Ramuri”,
„Convorbiri literare”, „Ilustraţiunea naţională”, „Florile dalbe”, „Curentul nou”,
„Renaşterea Moldovei”, „Tribuna şcoalei”, „Adevărul literar şi artistic”, „Moldova de la
Nistru”, „Spicuitor în ogor vecin”, „Universul literar”, „Viaţa Basarabiei”, „Floarea
Soarelui”) şi în ziare („Sfatul Ţării”, „Dreptatea”, „România Nouă”) a publicat peste
200 de studii şi articole, creaţii literare proprii, poezii şi proză, traduceri. în pregătire
pentru tipar avea alte câteva volume: monografiile Poetul Theodor Şerbănescu. Viaţa şi
opera sa şi B. P. Hasdeu. Viaţa şi opera sa, precum şi studii istorico-literare şi traduceri
(Eminescu şi Bucovina, Caragiale despre teatru. Războiul în artă ş.a.). înainte de a se
stinge din viaţă, şi-a adunat în Caiet de artă nr. 1 şi Caiet de artă nr. 2 mai multe
desene în creion şi peniţă, color, dovedindu-se a fi un foarte talentat20.
•
Ol
Cu Aurel Onciul (1864-1921) , jurist şi om politic, cavaler de, după cum ţinea
să se ştie, Liviu Marian a fost într-o corespondenţă de conjunctură, nu de prietenie cum
era cu mulţi alţii. îi despărţeau aproape două decenii ca vârstă şi o totală diferenţă de
gândire şi de caracter.
Aurel Onciul, doctor în drept, funcţionar la Viena pe atunci, „deputat al cercului
electoral Humor-Solca, atât în dieta bucovineană cât şi în camera din Viena şi
întemeietorul şi şeful partidului democrat din Bucovina”22, iniţiator al „Tovărăşiei
ţărăneşti” cu rutenii, a fost una dintre figurile cele mai controversate ale istoriei
Bucovinei, iscând prin atitudine şi demersuri destule conflicte, rămânând în amintirea
celor care l-au cunoscut ca personaj negativ, botezat „Dr. Aurel Ritter von Danezul”:
„în organismul politic al românilor bucovineni, prezenţa lui Danciul stăruia, ca
ameninţarea unei pungi de puroi. încă din anii studenţiei. Aurel Danciul a ajuns, în
mediul lui, o mică celebritate. înzestrat cu o inteligenţă ceva peste cea obişnuită, cu
îndrăzneală şi cu darul oratoriei, reuşea să comunice entuziasm şi să-şi facă iertată
vanitatea, pe care nu-şi da nici o osteneală să o ascundă. Mulţi vedeau în el un idol al
luptei de apărare naţională. Câteva şarje cu bun rezultat pentru români în dieta
provincială, unde conaţionalii lui îl aleseseră între reprezentanţi, i-au luminat şi mai
mult gloria. După puţin timp, însă, nimbul reputaţiei lui a început să capete pete şi se

în amintirea lui Liviu Marian, în „Revista Bucovinei”, anul II, nr. 1,
Cernăuţi, 1943, p. 1; vezi de acelaşi autor şi Amintiri despre Liviu Marian, în „Făt-Frumos”,
anul XVIII, nr. 1, Suceava, 1943, p. 5.
20 Realizate la Craiova, în 1941-1942; se păstrează în biblioteca familiei - Casa memorială
Simion Florea Marian din Suceava.
21 Pentru alte detalii, a se vedea cap. VI - Lideri ai mişcării naţional-politice lancu Flondor şi
Aurel Onciul, în Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul
secolului al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lca, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2002.
22 Cf. „Foaia poporului”, nr. 2, din 12 ianuarie 1913, Cernăuţi, p. 3.
19 Victor Morariu,
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destrăma tot mai mult. De pe piedestalul activităţii sale politice şi la adăpostul unei
firme de avocat, cu clientelă numeroasă, dar cu puţine pricini la instanţele de judecată, a
reuşit să-şi adune o avere importantă, al cărei principal filon au fost pădurile fondului
bisericesc ortodox, lemnul cărora îl specula cu ajutorul unei cârdăşii de veri şi cumnaţi
şi în compania unor oameni de afaceri străini dc inima şi mentalitatea băştinaşilor.
Ajunse intermediarul lor notoriu în cele mai corupte combinaţii.
Cu o tactică diabolică, a înfiinţat, tocmai în Moravia, o bancă cu spoială de falsă
filantropie, din birourile căreia îi cămătărea de la distanţă, abil şi deghizat, pe ţăranii
bucovineni şi, până la urmă, le vindea gospodăriile, exportându-i mărinimos în
America. Aroganţa, cinismul şi lipsa lui de scrupule deveneau tot mai făţişe şi mai
iremediabile. In ambianţa burghez-patriarhală a provinciei, acest om al tuturor
compromisurilor a ajuns să fie tot mai compromis, aşa că la următoarele alegeri pentru
dietă a pierdut mandatul. Ca să înlăture urmările acestei nereuşite şi ca să-şi lustruiască
reputaţia, a pretins să fie cooptat ca vicepreşedinte al Partidului Naţional Român. în
felul acesta încerca să vâre şi un cui în coasta preşedintelui Iancu Albotă, al cărui loc
spera să-l poată lua cât mai curând. Fu refuzai.
Orgolios şi grandilocvent, a proclamat lupta împotriva „boierilor şi a popilor” şi
a înfiinţat un nou partid românesc, căruia i-a dat pospai democratic.
în dispreţul ideilor de stânga, afişate în programul noului partid şi pe care le
împăca foarte dibaci cu un devotament zgomotos faţă de monarhie, arbora o morgă
ostentativ aristocratică în viaţa lui cotidiană de huzur. Biletele lui de vizită purtau
coroană nobiliară şi pe ele scria: „Dr. Aurel Ritter von Danezul”, Ritter von fiind
eticheta integrării lui în elita austriacă, iar ortografia schimonosită a numelui
demonstrând convertirea lui la modul de viaţă cosmopolit.”23
*
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Viena, 23/1. 1913
Stimate amice!
Mulţămesc pentru urarea de anul nou. Adresa lui Lupu este Viena, 1.
Singerstrasse Nr. 6. Cererea lui Abager am recomandat-o ministrului. Cu organizarea
începem la primăvară.
Te salut frăţeşte, Aurel Onciul
3.
Viena, 15/5 1914
Stimate amice!
Eu vin abia din 23/5 la Cernăuţi. Dacă poţi amâna până atuncia intervenţia la
a
•
77
guvern amână-o şi vom merge apoi împreună. De nu, cere asistenţa lui R eu f sau a lui
Chisanovici . Pentru Krămer am scris şi voi vorbi în persoană cu Gorz.
Mă închin. Aurel Onciul
4.
Stimate amice!
M-am interesat de stipendiu. Lucrul durează grozav de lung, ca în cazul
Rotită™, şi atârnă de la votul cenzorilor.

' Dragoş Vitcncu, Scrisori de la Dumnezeu (proză memorialistică din timpul primului război
mondial), ediţie princeps îngrijită de Aura Brădăţan, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava,
2012, p. 87-88 (în capitolul 9 - Se întâlnesc două canalii).
24 Scrisoare inedită, din 7 decembrie 1909, Viena; olograf, în limba română, cerneală neagră, 1
p.; nr. inv. 232, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, Casa memorială Simion Florea
Marian din Suceava.

25 Se referă Ia dr. Florea Lupu (1863, Volcineţ, Şiret - 1939, Cernăuţi), avocat, „deputat
democrat în dieta bucovineană al cercului electoral orăşănesc Cernăuţ, Suceavă, Şirete şi
Rădăuţ” (cf. „Foaia poporului”, nr. 2, din 12 ianuarie 1913, Cernăuţi, p. 3). A fost consilier la
Tribunalul din Suceava, deputat în parlamentul din Viena, preşedinte al Băncii Ţării din
Cernăuţi, deputat, director general al Casei de Economii a Bucovinei. în 1918 a fost ales
membru în Consiliul Naţional şi în Congresul general al Bucovinei. De cumnatul său. Aurel
Onciul, îl apropia „marea similitudine de concepţie politică şi de lipsă de scrupulozitate în
activitatea ce o profesau”; „Mai mult chiar. Aurel Onciul, Florea Lupu şi alţii nu se sfiau să
denatureze adevărul istoric, oferind ucrainenilor emigraţi în Bucovina din Pocuţia şi Galiţia
certificate de intrare în Moldova încă din timpul lui Ştefan cel Mare”, după cum scrie Ion
Nistor. în Istoria Bucovinei (ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe, Editura
Humanitas, Bucureşti. 1991. p. 267-268, 308, 311); a publicat împreună cu Aurel Onciul, între
altele: Repertoriu pentru secretarii comunali, Cernăuţi, 1895, Dicţionar juridic politic,
Cernăuţi, 1895; Leonidas Bodnărescul, Autorii români bucovineni, p.
74-75.
26 Scrisoare inedită, din 23 ianuarie 1913, Viena; olograf, în limba română, cerneală neagră. 1
p.; nr. inv. 233, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
27 Se referă la dr. Romul Reuţ, „consilier i.r. de tribunal şi deputat ţărănesc în dieta bucovineană
al cercului electoral Câmpulung” [Moldovenesc]; cf. „Foaia poporului", nr. 2. din 12 ianuarie
1913, Cernăuţi, p. 4.
2S Sc referă la Mihai Chisanovici (1875-1915), „deputat ţărănesc în dieta bucovineană al
cercului electoral Şirete şi directorul gazetei ţărăneşti Foaia poporului", cf. „Foaia poporului”,
nr. 2, din 12 ianuarie 1913, Cernăuţi, p. 4; învăţător cu o deosebită contribuţie în viaţa
culturală şi politică din Bucovina, editor şi redactor de publicaţii („Freie Lehrerzeitung”, „Die
Wahrhei”), director o perioadă al săptămânalului „Foaia poporului” din Cernăuţi.
2y Scrisoare inedită, din 15 mai 1914, Viena; olograf, în limba română, cernealăneagră, I p.; nr.
inv. 234, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
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Prezentăm în continuare aceste documente inedite - in extenso - 13 scrisori
trimise de Aurel Onciul din Viena lui Liviu Marian, aflat la Suceava, apoi pe front, din
perioada 1909-1916, păstrate în colecţiile Casei memoriale Simion Florea Marian,
Fondul documentar Liviu Marian, importante pentru cunoaşterea vieţii şi activităţii
acestor personalităţi din Bucovina:
1.
Viena
Stimate amice!
Textul relativ la profesori şi învăţători a trecut verbal în legea nouă clin legea
vechie. Legea nouă are deci să se interpreteze întocmai aşa, ca şi legea vechie, adică,
dacă sapienţii până acu au avut drept de vot în colegiul I, îl au şi pe viitor, de nu. nu.
Salutare, Aurel Onciul24
2.
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La Cernăuţi nu ştiu de voi putea veni în 4/8 din cauza războiului.
•> |
Salutare, Aurel Onciul '
5.
Dragă amice!
M-am bucurat mereu de semnul D- Tale de viaţă. Noroc bun înainte. Cred că vei
f i fost [indescifrabil] în /acfultate]. Privirile noastre sunt pironite asupra luptelor din
Galiţia şi din inimă vă dorim succes. Nou pe aice nimica. De Bucovina nu am nici o
ştire. Nu trăiesc decât pentru război.
Dumnezeu să-ţi ajute.
Al DTale credincios
Aurel Onciul32
6.
Viena, 8/X
Dragă amice!
Am auzit de D-Ta de la Wassermann şi m-am bucurat, că până acuma (i-a mers
bine. Biata Bucovina e ocupată. Ieri a venit ştirea că ruşii sunt chiar şi la Dorna. Până
nu de mult Târnăveanu era la Dorna. Scalat33 e viceprimar rusesc la Cernăuţi, Reuţ
[indescifrabil] la comanda etapelor. Chisanovici, Băncescu sunt la Viena. Sunt
încredinţat că în curând vom evacua Galiţia şi Bucovina şi nu mă îndoiesc de
învingerea34 noastră finală. Dară tocmai de aceea cred, că războiul va dura încă un an.
Noroc! Multe salutări. Aurel Onciul35
7.
Stimate amice!
Sunt numai din întâmplare în Viena, deoarece am intrat voluntar în armată şi
fac serviciu în statul major al colonelului Fischei36 la Câmpulung. Carta ultimă n-am
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primit-o. De chestia reclamării mă voi interesa în Bucovina. în chestia redacţiei însă nu
pot face nimică, reîntorcăndu-mă azi în Bucovina.
Noroc, Aurel Onciul'
8.
Viena, 2/11915
Stimate amice!
Dispensa D-Tale am pus-o la cale; trebuie să-ţi vie cât mai curând. Ea însă nu
rezoltează de la minister, ci de la consiliul] şcolar şi de la diregătoria militară
teritorială de la Liov, care lucră foarte încet şi căruia nu-i pot da zor. Lui
[indescifrabili i-am rupt eu capul.
Te salut
Aurel Onciul38
9.
Stimate amice!
Lui Wassermann i-a succes după lungă trudă a jî angajat ca agent politic de
Fischer. Din acelaşi titlu l-am scăpat eu şi pe Dl Vasile Marcu şi pe Tcaciuc 9. Acu nu
mai pot uza de mijlocul acesta, deoarece Fischer s-a retras. „Foaia poporului ”40 apare
din nou de la începutul lui iunie sub direcţia lui Marcu, Tcaciuc fiind fugar. Mă bucur
că-ţi merge bine. Te salut frăţeşte.
Aurel Onciul'
10.
Stimate amice!
Păcătoşii schimbase [ră] în absenţa mea lucrul, reclamând42 pe leşan în locul DTale. Am făcut tărăboi şi am izbutit să te reclame şi pe D-Ta. Afară de aceea am

" Se referă la scriitorul şi gazetarul Gavril Rotică (nume real Gavril Rotariu, 1881-1952),
membru al grupului de bucovineni care au realizat Unirea din 1918. învăţător Ia Câmpulung
Moldovenesc, Cernăuţi şi Bucureşti, autor al volumelor: Poezii, Cele două Românii, Bucovina
care s-a dus..., Dintr-un colţ al României mari, Paharul blestemat, Cântarea suferinţei. în
1941, ca şi prietenii săi Liviu Marian, Dragoş Vitencu ş.a., a plecat în pribegie, stabilindu-se la
Bucureşti; a participat ca delegat la Congresul Naţional al Bucovinei întrunit la 15/28
noiembrie 1918, în Sala sinodală din Cernăuţi, unde s-a hotărât Unirea. în documentele scrise
la congres, apare cu numele Rotică Rotaru Gabriel; vezi http://centruludesti.weblog.ro
/2006/11/30/gavril-george-rotic; www.crispedia.ro/G__Rotica
31 Carte poştală inedită, din 27 iulie 1914, Viena (data de pe ştampila poştei); olograf, în limba
română, cerneală neagră; nr. inv. 960, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
~ Carte poştală inedită, din 3 septembrie 1914, Viena (data de pe ştampila poştei); olograf, în
limba română, cerneală neagră; nr. inv. 961, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
Se referă la Modest Scalat, „deputat ţărănesc în dieta bucovineană al cercului electoral
Cernăuţ-Boian”; cf. „Foaia poporului”, nr. 2, din 12 ianuarie 1913, Cernăuţi, p. 5.
34 în sens de reuşita.
35 Carte poştală inedită, din 8 octombrie 1914, Viena (anul dc pe ştampila poştei); olograf. în
limba română, cerneală neagră; nr. inv. 962, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.

36 Transformat în personaj literar, alături dc mulţi alţii, în romanul memorialistic Scrisori de la
Dumnezeu al lui Dragoş Vitencu, ediţie princeps îngrijită de Aura Brădăţan, Editura Karl A.
Romstorfer, Suceava, 2012.
'7 Carte poştală inedită, din 9 decembrie 1914, Viena (data de pc ştampila poştei); olograf, în
limba română, cerneală neagră; nr. inv. 963, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
,s Carte poştală inedită, din 2 ianuarie 1915, Viena; olograf, în limba română, cerneală neagră;
nr. inv. 964, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
39 Se referă la Nicolae Tcaciuc-Albu (1885-1960), bun prieten al lui Liviu Marian, scriitor,
traducător şi istoric literar, doctor în litere (1920, Cernăuţi), profesor la Liceul „Ştefan cel
Mare” din Suceava, la Liceul „Aron Pumnul" din Cernăuţi, inspector şcolar la Cernăuţi; a
scris, între multe altele, şi: Istoria literaturii române, 1923 şi ediţia II 1937, George Tofan,
1923, Câteva cuvinte despre românii rute/uzaţi din nordul Bucovinei, 1926, Viaţa şi opera lui
Tudor Flondor, 1933, Viaţa şi opera lui Ion Sbiera, 1936, Bucovina de Nord (28 iunie 1940 28 iunie 1941), 1941 ş.a., precum şi traduceri din germană, poloneză şi chineză. Refugiat din
Cernăuţi, a urmat soarta prietenilor bucovineni pribegi.
Se referă la periodicul „Foaia poporului”, săptămânal („Apare în fiecare Duminică”),
continuator al ziarului „Patria”, apărut la Cernăuţi în perioada 1909-1914, mai întâi ca
„Organul românilor din Bucovina”, apoi ca „Organul partidului naţional ţărănesc”, cu articole
de fond semnate de dr. Aurel cav. de Onciul. „viceprezidentul partidului”. în colecţiile Casei
memoriale Simion Florea Marian se păstrează numere ale publicaţiei din anii 1910-1914.
41 Carte poştală inedită, din 26 iulie 1915, Viena (data de pe ştampila poştei); olograf, în limba
română, cerneală neagră; nr. inv. 965, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
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provocat în privinţa aceasta un vot unanim al consiliului şcolar, care s-a întrunit în
urmă în /. Faur. Lucru-i acu pe cate să se realizeze. încotro vii, nu ştiu sigur. Probabil
la Şirete,43. Loc este.
Salutare, Aurel Onciul44
11.
13/III
Stimate amice
Am lipsit mai lungă vreme de acasă. Reclamarea o înşcenasem pe motivul că
eşti potrivit numai pentru servicii auxiliare, cum îmi spusese Pokorny. Primesc însă
ştirea de la Mandicevschi, că militarii te-au declarat propriu pentru serviciul în câmp.
Este asta adevărat? în cazul acesta Meran4 cu greu se va hotărî să te reclame. Rog
informaţiune urgentă.
Salutare, Aurel Onciul4’

măcar că a avut tifus şi catar de plăntâi, serveşte şi astăzi, cu toate stăruinţele tatălui
său. De ar fi aşa de uşor de scăpat, crede-mă, că 90% din armată ar sta pe acasă.
Am făcut totul. Atotputernic însă nu sunt. Rabdă49 şi fă-ţi dătoria mai departe,
cum ai făcut-o până acu.
Te salut cordial, Onciul
13.
11/5.1916
Stimate amice!
Storsesem de la Meran numai juruinţa că te va reclama în caz că nu eşti
declarat propriu, decât pentru servicii auxiliare. Răspunzând militarii, că ai fi propriu
pentru serviciul în câmp, pierdusem nădejdea. Fiind la Dorna la sfârşitul lui Marte,
Mandicevschi mi-a spus că, cu toate acestea totuşi, te-a reclamat. Ţi-am împărtăşit
îndată lucrul, dară se vede că carta nu ţi-a ajuns. Voi inten>eni la Dorna pentru
Suceava. încolo însă nu sunt prea dispuşi să te deie, din cauza antagonismului
cunoscut. Cum ţi-ar conveni Cernăuţul?
Servus, Onciul51

12.

Viena 20/3. 1916
Stimate amice!
îmi faci nedreptate. Căci pentru nime nu am stăruit aşa ca pentru D-Ta,
adevărat că numai în credinţa că eşti propriu numai pentru servicii auxiliare, cum îmi
spusese colegul D-Tale ce a fost la Viena. De alta nici nu aş fi avut curajul. Căci las’ că
Meran, care în prima linie este chemat să reclame, nu vrea să ştie de o reclamare a
combatanţilor; dacă chiar prin o minune aş putea trece peste capul lui Meran, totuşi naş isprăvi nimica, ministrul Georgi fiind şi mai inaccesibil.
Mi-i crede, că relativ la fratele meu Costea, care ca semimoşneag de 43 de ani
sufere greu în război, am încercat tot chipul şi modul. în zădar. El a trebuit să petreacă
toată campania din Carpaţi în fo c şi în ger. Acuma-i în front pe Steypa.
Pe feciorii mei, dacă aş fi putut, i-aş Ji scăpat cu drag. în realitate unul se
tăvăleşte de 20 de luni la Isen, celălalt şade în tranşee pe Styr, de tremur în fiecare zi
pentru viaţa lui.
Contele Mensdorff-Pouilly 41, magnat şi consilier intim, n-a fost în stare să-şi
scape un singur forestier, de i se prăpădesc pădurile. Iar băiatul lui Bleyleben4X - care
este consilier intim şi guvernator - a trebuit să străbată toate teatrele de război, şi
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42 în sens de cerând sau recomandând.
” Liviu Marian căuta un loc la catedră. Nu la Sirct a ajuns, ci la Chişinău. Aurel Onciul nu l-a
ajutat, ci mai mult l-a încurcat.
44 Carte poştală inedită, din 14 februarie 1916, Viena (data de pe ştampila poştei); olograf, în
limba română, cerneală neagră; nr. inv. 966, Colecţia dc corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
15 Se referă Ia contele Rudolf von Meran, guvernator al Bucovinei între anii 1913 şi 1916.
16 Carte poştală inedită, din 13 martie 1916, Viena (anul şi locul de pe ştampila poştei); olograf,
în limba română, cerneală neagră; inv. 967, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
47 Contele Albert von Mcnsdorff-Pouilly-Dietriehstein (1861-1945), fost ambasador austriac.
ls Se referă la Oktavian Ritter Regner von Bleyleben (1866-1945), guvernator al Bucovinei între
1904 şi 1911.

49 Liviu Marian nu a mai răbdat mult. înrolat în armata austro-ungară, obligat să lupte împotriva
fraţilor români, a dezertat şi a trecut graniţa în România.
soScrisoare inedită, din 20 martie 1916. Viena; olograf, în limba română, cerneală neagră, 4 p.;
nr. inv. 968, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.
51 Carte poştală inedită, din 11 mai 1916, Viena (locul de pe ştampila poştei); olograf. în limba
română, cerneală neagră; nr. inv. 969, Colecţia de corespondenţă Liviu Marian, loc. cit.

226

227

I . Carte poştală inedită. Aurel Onciul către Liviu Marian, nr. inv. 961.
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R ezum at: Din colecţia de manuscrise inedite a scriitorului bucovinean Dragoş
Vitencu (1908-1981), păstrată la Casa memorială Simion Florea Marian din Suceava,
prezentăm textul întreg al conferinţei despre Societatea pentm cultura şi literatura
română în Bucovina (al cărei membru şi secretar a fost), cu informaţii importante despre
istoria şi activitatea ei din 1862, când a fost fondată.
C uvinte cheie - Dragoş Vitencu, Societatea pentru cultura şi literatura română în
Bucovina, manuscris inedit, Constantin Loghin, Revista Bucovinei.

Â

'y r ’/ t e t ' / t ^ r
& - & £ a * /s £ A /> i? t ^ ^ r ,
n
m o < L £ s /ti â J tA ^ td ' V t ^ f - ' y L f Y / U
o J y y /^ A

/~ p y r * \

& str
f c

A bstract - From the collection of unpublished manuscripts of the Bukovina
writer Dragoş Vitencu (1908-1981), kept in the Simion Florea Marian Memorial House
of Suceava, we present the full text of a conference on The Society for Romanian
culture and literature in Bukovina (of which member and secretary was), with important
information on history and its work since 1862, when it was founded.
Key w ords: Dragoş Vitencu, The Society for Romanian culture and literature in
Bukovina, unpublished manuscript. Constantin Loghin, Bukovin Magazine (Journal).

2. Carte poştală inedită, Aurel Onciul către Liviu Marian, nr. inv. 964.
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3. Carte poştală inedită, Aurel Onciul către Liviu Marian, nr. inv. 965.
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Continuăm şi în acest număr al anuarului publicarea unor manuscrise inedite
aflate în colecţiile secţiei Memoriale, nu numai pentru a valorifica patrimoniul deţinut,
ci şi pentru a readuce în memoria cititorilor interesaţi, specialişti sau nu, numele unora
dintre cele mai importante personalităţi pe care le-a avut Bucovina, oameni de ştiinţă,
scriitori şi făuritori de cultură, lăsaţi pe nedrept în uitare, de cele mai multe ori.
Dragoş Vitencu, scriitor pe care istoria literaturii române se cuvine să-l
recupereze1, a publicat în timpul vieţii mult în reviste (poezii, traduceri, articole, studii
istorice, memorialistică, fragmente din romane ş.a.) şi puţin în volume - doar trei cărţi:
Când dai nas lui Ivan... Mic tratat despre ucrainomanie, Cernăuţi, 87 p., Caiet de
Duminică (cu 45 de poezii şi trei gravuri de Ion Cârdei), Cernăuţi, 80 p., şi Viaţa pasionată
a lui Ciprian Porumbescu, 169 p.
Arestai şi prigonit politic după instaurarea regimului comunist (ca „răsplată”
pentru verticalitatea sa în gândire şi excepţionala activitate culturală desfăşurată până în
1944), a rămas cu cea mai mare parte a operei sale în manuscrise. Dintre acestea, în
1 Referitor la biografia lui Dragoş Vitencu. despre care s-a scris prea puţin până acum, vezi mai
mult în romanul acestuia, recent apărut, Scrisori de la Dumnezeu, ediţie princeps îngrijită de
Aura Brădăţan, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, p. 7-18: Dragoş Vitencu Biografia mea-i o carte..., cu informaţii preluate din colecţiile de corespondenţă şi documente
culturale donate de Oltea Vitencu pentru constituirea fondului din Casa memorială Simion
Florea Marian, între care paginile scrise dc prietenii şi colegii de suferinţă ai scriitorului,
George Macrin şi Ion Negură.
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2001, la 20 de ani de la moartea lui, Editura Vremea din Bucureşti îi tipăreşte lucrarea
Permanenţe româneşti la miazănoapte şi la răsărit, 110 p„ după manuscrisul original,
„caile apă iată prin stiădania domnului Neculai Popa, ajutat de domnul Grigore
Cai aza , iar în anul 2008, la 100 de ani de la naştere, apare volumul Cernăuţiul meu,
ediţie princeps îngrijită de Aura Brădăţan, Editura Accent Prinţ, Suceava, 147 p.,
conţinând doua manuscrise: Cronica romanţată a târgului Cernăuţi şi Tradiţii şi
obiceiuri bucovinene.
Deosebit de elocventă pentru conturarea portretului moral al scriitorului este
următoarea mărturie a unui frate de cruce, George Macrin: „Ca fruntaş al vieţii
studenţeşti de la Cernăuţi, a fost nu un simplu conducător, ales ca cel mai bun. ca
preşedinte al societăţii academice studenţeşti Junimea , el nu se considera niciodată
conducător, şi nici măcar ca primus inter pares, şi a fost efectiv un conducător adevărat
pentru că a lost capabil de mai multă dragoste pentru alţii, pentru că putea facc mai mult
pentru cei pe care-i conducea. Nu ştiu dacă Dragoş Vitencu se comporta astfel ascultând
de îndemnul făcut de Mântuitorul nostru Iisus Hristos către apostoli: Cel ce vrea să fie
mai mare între voi, să fie slugă tuturor dar ştiu că el se comporta practic după acest
criteriu. Era pretutindeni unde era nevoie de ajutor competent.
Am avut, mai pe urmă, fericirea să-l cunosc pe Dragoş Vitencu ca luptător
pentru binele poporului, a oropsitului nostru popor, dar care a ştiut să iasă întotdeauna
victorios din fui tu n ile în care a lost antrenat. Au venit peste noi vremi deosebit de
tulburi, în carc, antrenaţi mai degrabă de influenţe străine de spiritul poporului nostru,
au început a se impune concepţii după care binele şi dreptatea trebuiesc introduse chiar
cu forţa, Tie chiar împotriva celor pentru care se pregătea binele şi dreptatea. Scopurile
luptelor celor noi erau desigur cele de totdeauna ale oamenilor: dreptatea, înlăturarea
exploatării, viaţa liberă şi fericită, viitorul luminos şi altele de acest fel, dar mijloacele
de luptă erau altele: în loc de dragostea care duce Ia moleşite, ura mobilizatoare la
luptă. Dragoş Vitencu, fără a înceta o clipă lupta pentru mai bine, nu şi-a putut însuşi
noile metode de luptă. El nu putea lupta decât în numele dragostei de oameni. El a
rămas acelaşi luptător din tinereţe.
Credinţa aceasta a sa că nu se poate ajunge la bine prin rău mi-a mărturisit-o
când l-am revăzut la Bucureşti. Câţi din vechii noştri prieteni s-au putut menţine la
principiile sfinte ale tinereţii noastre? Câţi nu s-au pierdut prin disperare? Mulţi s-au
lăsat antrenaţi în vârtejul necruţător care a început la noi înainte de război şi nu s-a
limpezit în întregime nici astăzi, când, în general, se recunoaşte că metodele pe baza
principiului forţei şi al urii nu au fost cele mai bune, când se vorbeşte iarăşi de dragoste,
de pace şi înfrăţire. Cu atat mai de laudă ne apare, astăzi, dârzenia celor ce nu au părăsit
principiile sfinte ale poporului nostru: toate să le facem în dragoste şi înţelegere, să
înlăturăm dintre noi intriga, ura, neîncrederea.
Cu atât mai de lauda ne este tuturor dârzenia cu care şi-a menţinut credinţa
Dragoş Vitencu.”'
*

George Macrin, Din mărturiile unui frate de cruce, fragment din scrisoarea (inedită) cătrc
Oltea Vitencu, 31 iulie 1981, Fieni; inv. 1612, Fondul documentar Dragoş Vitencu, Casa
memorială Simion Florea Marian din Suceava.
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Din Fondul documentar Dragoş Vitencu, aflat la Casa memorială Simion Florea
Marian din Suceava, am selectat pentru tipar manuscrisul cu titlul Societatea pentru
cultură, promotor al vieţii literare şi artistice româneşti' - o conferinţă din anul 1976,
ţinută probabil în cadrul acţiunilor desfăşurate de Universitatea cultural-ştiinţifică la
Casa de cultură a sindicatelor din Suceava sau la Zilele culturii bucovinene de la
Câmpulung Moldovenesc, la care scriitorul participa deseori.
Textul prezentat în continuare in extenso se referă la activitatea Societăţii pentru
cultura şi literatura română în Bucovina, la care Dragoş Vitencu a activat cu multă
conştiinciozitate, după cum reiese din documente, fiind şi membru în comitetul de
conducere4. Asupra manuscrisului am operat puţine modificări, câteva îndreptări
ortografice şi ortoepice necesare, potrivit normelor în vigoare, păstrând particularităţile
lingvistice (fonetice şi morfologice), caracteristice epocii şi stilului scriitorului.
*
Societatca pentru cultură, promotor al vieţii literare şi artistice româneşti
Dragoş Vitencu
August, 1976
De la începuturile şi până la apusul lui. drumul Societăţii pentru Cultură din
Cernăuţi este înfrumuseţat de peisagiul vieţii artistice.
De la un capăt la celălalt, aportul Bucovinei în recolta literară a poporului român,
- mult-puţin, bun-rău, cât a fost. - ar fi diminuat dacă i-ar fi lipsit sprijinul şi ocrotirea în
forme variate din partea societăţii. Denumită iniţial, modest şi inexpresiv, pentru uzul
autorităţilor austriecc, „Reuniunea Română de Leptura' (1862), după germanul
Lesehalle, după numai un an, gruparea îşi ia titlul vast şi încărcat, adecvat vremii, de
„Soţietatea pentru literatura şi cultura română în Bucovina”, pentru ca, după abia şapte
ani (în 1869), succesiunea celor două obiecte să fie inversată, trecând cultura înaintea
literaturii, iar mult mai târziu, să fie cunoscută sub denumirea succintă, dar
atotcuprinzătoare, de „Societatea pentru Cultură”.
Aceste transformări onomastice îşi au tâlcul lor. Nu este de presupus ca în
concepţia iniţiatorilor societăţii cele două noţiuni, - cultura şi literatura, - să fi fost
disociate, ca şi cum literatura n-ar fi parte integrantă din cultură, ci, - socotim noi, formula a fost adoptată pentru a sublinia rolul preponderent al literaturii între
preocupări, ceea ce rezultă şi din locul de frunte ce i s-a dat în primul titlu. Faptul că
trebuinţele istorice ale naţiunii au reclamat ulterior o altă modelare nu a fost un
argument pentru ca în activitatea societăţii literatura să fie trecută pe un plan minor.
*
Nu poate încăpea, în cadrul acestei comunicări, întreg inventarul cantitativ şi
calitativ al scrisului bucovinean de limbă română. Dar, am înţelege prea puţin dacă ne
am mulţumi cu o enumerare a tangenţelor dintre societate şi literatură, ocolind riscul
conturării particularităţilor zestrei literelor din Bucovina, particularităţi determinate în
■'Nr. inv. 1360; 10 file mari, dactilografiate.
4 Ales în ultima adunare generală a Societăţii, la 5 martie 1944.
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majoră parte de ambianţa creată de Societatea pentru Cultură, ea însăşi o rezultantă a
condiţiilor specifice în care a trăit şi s-a dezvoltat. înainte şi după unirea din 1918,
fragmentul de naţiune română călit în apăsare austriacă.
In mod aproape constant s-a pus sub semnul întrebării existenţa unei literaturi
bucovinene, diferenţiate de restul literaturii româneşti până în 1918, iar după această
dată ea a fost înglobată, fără ezitare, în blocul de ansamblu al literaturii naţionale, fără a
i se atribui caracteristici proprii.
Socotim că acest punct de vedere este corect, doar în măsura în care, un
bucovinean, un maramureşan, vrâncean sau mehedinţean sunt la fel de autentici români,
asemănându-se şi diferenţiindu-se întreolaltă atât precum crengile unui arbore.
A trece dogmatic peste nuanţele, peste luminile şi umbrele de tot felul din
interiorul unei naţiuni înseamnă sărăcirea ei spirituală şi degradarea culorilor ei la
uniformitate. Cultura care nu-şi dă osteneala să intuiască şi să dezvolte particularităţile
etnice de detaliu rămâne o cultură de şablon şi de suprafaţă.
Scrisul bucovinean, deşi nu face corp aparte în literatura românească, - pentru că
niciodată spiritualitatea bucovineană nu s-a simţit despărţită afectiv de întregul
românesc, - are, totuşi, datorită condiţiilor regionale, două caracteristici majore:
A fost, de la începuturile lui, şi a rămas permanent, aproape fără abateri, cu
toate trecătoarele înrâuriri germane, profund autohton în concepţii şi tendinţe,
nesocotind cosmopolitismul, - şi
2. în expresia lui a căutat noul, atunci când vechile tipare i-au ajuns prea
strâmte, dar a făcut-o fără ostentaţie şi, în toate cazurile, fără lozinci
avangardiste menite să camufleze impostura. Nu cunosc nici un poet sau
prozator bucovinean tributar curentelor efemere de schingiuire a sintaxei.
Porţiunea de lume moldovenească, înglobată intempestiv într-un imperiu în care
toţi cei ce vorbeau altfel decât româneşte se bucurau de un regim preferenţial faţă de
băştinaşi, s-a închircit şi s-a izolat faţă de avalanşa străină. Conştiinţa naţională a
moldoveanului „detrunchiat” a rămas latentă, cu urcuşurile şi coborâşurile ei,
refugiindu-se în trecutul ei, pentru ca, din timp în timp, să-şi primenească anteic puterile
în contacte cu ceilalţi români. La început, în lipsa de şcoli româneşti aici, au fost
întâlnirile cu şcolile din Ardeal şi cu excesele latiniste, pentru ca, succesiv, vântul să
bată tot mai puternic înspre ţara liberă, sau pe cale a se libera.
Emisarii de cultură imperialo-regală, care au înţeles că în Bucovina lucrurile nu
se pot petrece altfel, au fost puţini. între ei străluceşte marele filoromân Mathias
Friedwagner, mai întâi rector al universităţii din Cernăuţi, iar apoi reputat filolog de
talie mondială, care, la o serbare a societăţii studenţeşti (sau, cum se spunea atunci şi
acolo, „academice”) Junimea le-a spus discipolilor săi, în limba germană (citez din
memorie): „Iar dacă unii vă acuză că trageţi cu coada ochiului peste hotar, în România,
răspundeţi-le că n-au dreptate, căci voi aveţi dreptul să priviţi încolo, cu amândoi ochii
mari deschişi.”
Să nu uităm că Bucovina a rămas până în zilele noastre unul din cele câteva
petece de pământ românesc, cărora ştiinţa etnografică modernă Ie-a găsit calificativul
nimerit de „vetre folklorice”, unde straiul rustic tradiţional nu se poartă numai pe scenă
şi în care omul instruit nu şi-a uitat obârşia rurală, chiar dacă pentru aşa ceva a trebuit să
privească peste una sau mai multe generaţii în urmă.

în această stare de spirit, măduva culturii bucovinene nu putea fi alta decât
tradiţia şi conştiinţa naţională.
în primele decenii după ocupaţie, moştenirea cărturărească a cronicarilor şi a
scrisului bisericesc a pribegit, în grosul ei, peste „cordun”, împreună cu majoritatea
boierilor şi monahilor învăţaţi. Dincoace au rămas doar slabe licăriri de cultură
românească primară, alături dc comorile filonului viguros al „vetrei folklorice".
Până aproape de jumătatea secolului trecut flora literară a Bucovinei a trebuii să
vegeteze în acest climat intelectual, mărginindu-se la copii după vechi manuscrise, la
manuale didactice, la traducerea textelor de legislaţie (traducere ce se făcea numai în
româneşte, căci pentru alte limbi, care au invadat mai târziu provincia supusă, nu se
simţea încă nevoia) şi de calendare, pe filele cărora străluceau stângăcii versificate.
Totuşi, sub această crustă nefertilă, au fost colcăiri, - neputincioase deocamdată,
- dar prevestitoare a unor altfel de vremi. Teodor Racoce, fecior de răzăşi dintr-un sat
înstrăinat mai târziu din părţile Ceremuşului, lansează în 1819, deci cu şapte ani mai
înainte de apariţia primului periodic de limbă română „Curierul Românesc" al lui
Heliade, o „înştiinţare” pentru editarea unei gazete româneşti. Din cauza piedicilor,
gazeta n-a apărut, dar preocuparea a existat. Iar în 1846, 29 de intelectuali români,
mărturisind ca scop imediat tipărirea dicţionarului româno-germano-francez de 4000
pagini al lui Vasile Cantemir, constituie o „societate literală în eparhie”, „spre ridicarea,
aici în ţară, a mult decăzutei limbi naţionale.”
Dar, acest preludiu al Societăţii pentru Cultură de mai târziu s-a oprit după puţini
ani de existenţă.
Abia ideile reînnoitoare din 1848, cu simbioza dintre pribegii moldo-ardeleni şi
„Grahii românismului”, cum i-a botezat Andrei Mureşeanu pe Hurmuzăcheşti (aceiaşi
Hurmuzăcheşti, care, mai târziu, vor pune temeliile Societăţii pentru Cultură), au reuşit
să dea un salt calitativ neaşteptat.
Poate că semnalul îl dă Vasile Alecsandri, care îşi tipăreşte atunci, la Cernăuţi,
pe foi volante. Deşteptarea României:
„Voi, ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemişcare,
N-auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător,
Ce se-nalţă pân’ la ceruri din a lumii deşteptare...?”
în ziarul „Bucovina”, scos de Hurmuzăcheşti, pe lângă partea politică, scrisul
beletristic a fost bogat reprezentat în fiecare număr dc semnătura lui Vasile Alecsandri,
a lui George Sion şi ale altor pribegi, precum şi de versurile secretarului de redacţie
Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului, a cărui savuroasă proză de mai târziu nu s-a
învrednicit în zilele noastre de atenţia editorială a colecţiilor „Restitutio” şi „Restituiri”,
pe care artrebui să le onoreze alături de Mihai Teliman, EmanoilGrigoroviţă, Liviu
Marian şiIon Grămadă, ca să nu vorbim decât dc prozatorii Bucovinei de alaltăieri.
Nicolae Iorga apreciază: „ Bucovina ajunge a fi o revistă literară cum nu mai era
alta, un fel de urmare, fără conducerea şi necontenita colaborare din partea lui
Kogălniceanu, a Daciei Literare de odinioară.”
în 1850 autorităţile sistează apariţia „Bucovinei”. Românii bucovineni rămân
timp de 30 de ani fără nici un ziar.
Polarizând activitatea de redeşteptare naţională, societatea face să apară, la mai
puţin de trei ani de la înfiinţarea ei, adică la I martie 1865, primul număr al „Foii
Sofietăfii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina”, o revistă lunară cu caracter
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cultural, dar, în acelaşi timp, preocupată să suplinească, pe măsura posibilului, lipsa
unui ziar. Ceea ce face prin informarea permanentă a cititorilor asupra evenimentelor
culturale, sociale şi politice ale lumii româneşti, necroloage şi recenzii, - toate sub
lozinca formulată de Alecu Hurmuzache: „Fără naţionalitate nu ajungem la umanitate.”
Istoriografia şi folclorul se rânduiesc în acelaşi front.
Literatura beletristică e strălucit ilustrată de vechiul amic al Hurmuzăcheştilor,
Vasile Alecsandri. Acesta semnează, aproape în fiecare număr, poezii (între ele,
cunoscutele Dulce Bucovină, veselă grădină şi Barcarola), piese de teatru, vodevile şi
canţonete (Barbu Lăutarii, Florin şi Florica. Kera Nastasia etc.) şi memorii de călătorie
în Africa. Tot el îşi scotoceşte sertarele şi trimite revistei inedite ale unor prieteni
dispăruţi, ca Alecu Russo, Constantin Negruzzi şi Costache Negri.
Din Iaşi mai colaborează Iacob Negruzzi, G. Tăutul, G. Sion.
Dimitrie Petrino şi Vasile Bumbac se situează în fruntea poeţilor bucovineni ai
„Foii”. Interesante şi cel puţin în parte demne de reactualizare sunt compoziţiile
muzicale ale lui Ştefan Nosievici (între ele, popularul marş Drum bun) şi cele ale lui
Isidor Vorobchevici.
„Foaia” nu a reprezentat un curent literar, nu a polemizat pe teme estetice.
Polemicile, foarte virulente, s-au desfăşurat exclusiv pe arena lingvistică.
Limba „Foii” era de două feluri. Hurmuzăcheştii, Petrino, Bumbac şi
colaboratorii din Moldova scriau într-o bună limbă românească, aşa cum o cunoaştem
din operele ce ni le-au lăsat. Pe de altă parte, în meritoria intenţie de a curăţi vorbirea
românească de lestul slavon, care împovăra textele de cancelarie şi cele bisericeşti, şi de
a crea expresii pentru noţiunile noi pe care le impunea progresul culturii, epigonii
succesiunii Cipariu-Pumnul se chinuiau să creeze o limbă hibridă şi artificială, deosebită
de cea vorbită în toate zilele şi în toate locurile de români. Vioara întâia a acestei
campanii era I. G. Sbiera, fost elev şi apoi succesor la catedră al Iui Aron Pumnul, un
om cu multă putere de muncă şi cu dorinţa de a realiza lucruri bune, devenit secretarul
de redacţie al revistei după moartea lui Ambroziu Dimitroviţă, în tandemul căruia s-au
legat junimiştii ieşeni Vasile Burlă şi Pavel Paicu, bucovineni de origine. Ei se străduiau
să impună faimoasa terminaţie - ciune (împotriva căreia, totuşi, „Foaia” publică
Marseilleza Ciuniştilor în vodevilul Millo, director al lui Alecsandri), precum şi
termeni pedanţi, de cele mai multe ori traduceri latinizante de abstracţiuni germane ca
preîmpoporăciune („Ubervolkerung”), schimbăciuni binesunănţiale (adică eufonii). Ba,
uneori, paradoxal, neologismul îmbracă iţari, devenind de-a dreptul ridicol, ca în mamal
în loc de „matern”.
Dacă acest soi de aberaţiuni s-ar Ii limitat la uzul propriu, poate că ele n-ar fi
supărat pe nimeni. Dar, pe I. G. Sbiera nu l-a lăsat inima să nu transpună în limba lui
colaborările celorlalţi, ceea ce generează violente reacţii. D. Petrino lansează broşura lui
Puţine cuvinte despre coruperea limbii române, care provoacă indignarea lui Eminescu,
deşi Eminescu n-a scris nicicând în limba lui Pumnul şi deşi Petrino s-a exprimat
deferent faţă de meritele ardeleanului. Epilogul acestui conflict a fost duşmănia dintre
cei doi, soldată cu un gest meschin din partea lui Petrino. Divorţul definitiv dintre cele
două tabere se produce prin refuzul lui Alecsandri de a colabora mai departe, deoarece
el nu înţelegea ca o foaie serioasă (scrisoare către A. Hurmuzache) să „cadă în păcatul
foilor ardelene, adică a propaga pumnulismul, cu lepturărismul şi cu fundăciunismul
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gramatical al acelui onorabil profesor” şi de aceea el se desparte de revistă, „ca de o
nevastă ce-şi pierde cărăruşa.”
în felul acesta se termină cu „Foaia”, după cinci ani de viaţă.
Nu se cade nouă să ne facem judecătorii acelor oameni şi acelor vremuri. Din
toate frământările lor să ne rămână amintirea bunelor lor intenţii şi pătimaşei lor iubiri
de neam.
*
Abia în 1881 societatea realizează o nouă revistă, „Aurora Română”, îngrijită de
Ion Bumbac. Ea apare până în 1884. Din conţinutul „Aurorei Române” n-am putea
alege astăzi decât contribuţiile de folclor ale lui S. FI. Marian şi ale lui Dimitrie Dan şi
poate câte ceva din piesele de teatru localizate dc T. V. Stefanelli.
*

Dacă facem abstracţie de presa de popularizare, destinată satelor, societatea nu a
mai avut, până la apariţia „Revistei Bucovinei”, în 1942, un instrument periodic de
publicitate, care să o reprezinte.
Dar, în toţi aceşti ani, prezenţa ei a existat, cu inevitabilele lâncezeli, sub diferite
modalităţi, în viaţa literar-artistică a Bucovinei.
în afară de romanticul bard T. Robeanu (dr. G. Popovici), de la „Convorbiri
Literare” şi de duios-pitorescul Emanoil Grigoroviţă, a căror activitate publicistică s-a
menţinut în România liberă, toţi ceilalţi scriitori bucovineni ai finelui de secol al XIXlea au publicat aproape numai în ziarele şi revistele provinciei, care apăreau şi
dispăreau, succedându-se în funcţie de circumstanţe („Gazeta Bucovinei”, „Revista
Politică”, „Patria”, „Sentinela”, „Deşteptarea”, „încercări Literare”) şi a căror viaţă a
fost strâns dependentă de viaţa şi de ajutorul societăţii. Pe lângă cele câteva nume
cunoscute până atunci, au primit botezul tiparului câteva semnături noi: Mihai Teliman,
Constantin Morariu, lorgu G. Toma, Constantin Berariu, Ştefan Ştefureac, C. Verdi (=
Isopescu Grecu) etc.
La unele din amintitele publicaţii, tehnica gazetărească a fost încredinţată
experienţei ardelenilor Pompiliu Pipoş, George Bogdan Duică, Valeriu şi Victor
Branişte, realizându-se, în felul acesta, încă o joncţiune cu marea provincie românească
din imperiul austro-ungar.
Dar, calitativ şi cantitativ, tot ce s-a putui face până atunci în Bucovina a fost
depăşit dc „Junimea Literară”, prima revistă modernă de aici. Societatea pentru Cultură
nu şi-a pus pe ca firma, lăsând studenţilor de la Junimea, în frunte cu Ion Nistor şi G.
Tofan, posibilitate liberă de manifestare, dar i-a pus la dispoziţie fondurile, fără de care
n-ar fi putut trăi, până la izbucnirea celui dintâi război mondial. Continuarea revistei
după 1918 se datorează munificienţei istoricului Ion Nistor şi, - pentru un timp,- trudei
şi impetuozităţii profesorului Leca Morariu, fondatorul de după aceea a revistelor „FătFrumos” şi „Buletinul Mihai Eminescu”.
Desprinsă de luptele politice fratricide,,Junim ea Literară” şi-a câştigat blazonul
urmând steagul „Sămănătorului” ridicat de trinitatea Slavici-VIahuţă-Coşbuc,
mărturisind (G. Tofan): „Noi nu reprezentăm numai arta, frumosul menit a înnobila
sufletul omenesc şi a ne ridica în sferele luminoase; noi reprezentăm şi ideea naţională.
Tindem ca fiecare român să fie conştient de bunurile ideale ale naţiunii sale, să lc
stimeze,- Iară a dispreţui pe cele străine,- căci, ca să nu dispărem în valurile popoarelor
cc ne înconjoară, trebuie să avem o cultură a noastră proprie...”
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La altarul ,Junim ii Literare” se adună, alături de condeie mai bătrâne,
bucovinenii G. Rotică, Nicu şi Taniu Dracinschi, Ion Grămadă, Traian Brăileanu, Liviu
Marian, Ion I. Nistor, George Tofan, George Voevidca, Vasile Huţan. Dintre ardeleni,
scriu aici: Sextil Puşcariu, Aron Cotruş, I. Broşu, Vasile Loichiţă, Horia Petra-Petrcscu,
I. U. Soricu, din România: Dimitrie Anghel, Ana Conta-Kernbach, Ion Dragoslav, Elena
Farago, Emil Gârleanu, Artur Gorovei, A. de Herz, N. Iorga, Şt. O. losif, Vasile
Militaru, Ion Minulescu, Corneliu Moldoveanu, T. Naum, Natalia Negru, Cincinat
Pavelescu, Mihai Sadoveanu, Caton Theodorian, Nicolae Tonitza, George Tutoveanu,
Al. Vlahuţă, precum şi aromânii Christea Geagea şi Nuşi Tulliu. Colaborează şi străini,
prieteni ai naţiunii române: Scotus Viator, Mathias Friedwagner şi Gustav Weigand.
Materialul „Junimii Literare”, variat nu numai în conţinut, dar şi în expresie
estetică, face din colecţia revistei un depozit valoros pentru istoriograful literar, dar şi o
plăcută recreaţie pentru cititorul de toate zilele.
Etapa de după unire a „Junimii Literare” a continuat pe linia vechii tradiţii cu
nume noi, ce vor reveni mai târziu în „Revista Bucovinei”.
*
în intervalul de timp cât societatea a fost lipsită de un monitor propriu,
contactele ei cu viaţa literar-artistică s-au rânduit pe alte planuri, nu mai puţin
remarcabile.
Biblioteca societăţii a sporit, ajungând, în 1942, la multe volume.
S-au acordat ajutoare pentru tipărirea de cărţi şi premii unor autori. între cărţile
premiate, remarcăm primul tratat de armonie muzicală, scris în româneşte de Isidor
Vorobchevici. De un folos inestimabil pentru răspândirea scrisului a fost achiziţionarea,
în 1897, a unei tipografii, prima tipografie românească din Cernăuţi. Din teascurile ei au
ieşit până în 1916 nouă reviste, 20 de ziare şi 150 de cărţi literare, ştiinţifice şi didactice.
Recolta ultimelor decenii nu a putut fi inventariată din pricina vicisitudinilor istoriei.
De un caracter specific regional au fost calendarele editate de societate, cu
suplimente literare, în fiecare an între 1874-1931, cu excepţia anilor de război, apoi
numeroasele colecţii de popularizare, ajunse într-o vreme obişnuinţă în Bucovina.
(„Biblioteca pentru Tinerimea Română”, „Biblioteca pentru Tinerimea Adultă”,
„Biblioteca de petrecere şi învăţătură”, „Biblioteca Poporală Bucovineană”, scoasă de
V. Zaharescu, „Biblioteca ziarului Deşteptarea”, „Biblioteca poporală” a lui Aurelian
Tăutu). Se organizează cicluri de conferinţe.
Un deosebit interes l-a arătat societatea pentru mişcarea teatrală.
Ea a adus în diferite rânduri trupe profesioniste româneşti, care au dat
reprezentaţii calificate de presa locală neromânească, drept triumfuri. în anii 1864 şi
1865, trupa Fanny Tardini-Vlădicescu a dat, în două stagiuni, 85 de reprezentaţii.
Continuă alte stagiuni, în 1869 cu Pascali, în 1870 iarăşi cu Fanny Tardini, iar în 1871
cu marele Matei Millo, ales, cu acest prilej, membru onorar al societăţii. Poate mai mult
intrigile şi rivalităţile actoriceşti decât alte motive au tăcut ca următoarele turnee,
iniţiate de diferiţi impresari lacomi de câştig, să coboare la un nivel penibil.
în această elipsă, diletanţi de la Societatea muzicală Armonia şi de la Junimea,
sprijiniţi materialiceşte de Societatea pentru Cultură, au trecut la punerea în scenă a
pieselor lui Alecsandri şi a localizărilor tipărite pe vremuri în revistele societăţii,
precum şi a altor lucrări teatrale, reprezentându-le la Cernăuţi şi în alte oraşe cu un
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succes care punea în pericol încasările ansamblului german de stat. între aceşti diletanţi
apare frecvent în programe numele Aglaiei Drogli, sora lui Eminescu.
Dar, între 1910-1912, la iniţiativa secretarului de atunci al societăţii, G. Tofan,
alte triumfuri sunt recoltate de actori profesionişti din formaţia lui Petre Liciu (şi, după
moartea acestuia, a lui C. Belcot), având între parteneri pe Aristiţa Romanescu,
Constantin Nottara, Aristide Demetriad şi alte vârfuri ale rampei noastre.
*
O
permanentă străduinţă, din păcate anemic realizată şi în puţinul ei distrusă de
războaie, a fost alcătuirea unei pinacoteci şi a unui muzeu. începutul l-a făcut
Epaminonda Bucevschi, care a donat societăţii, în 1868, o copie a portretului
mitropolitului Dosoftei, portret al cărui original se află la Mănăstirea Dragomirna.
Ulterior, s-au făcut alte achiziţii, între care cunoscuta Păstoriţă a lui Grigorescu, cu
dedicaţia pictorului către prietenul său Vlahuţă, adusă de Ia Bucureşti de Sextil
Puşcariu, cu prilejul zborului la Cernăuţi a Iui Vlaicu. Cu timpul, colecţia a sporit cu
lucrări de Luchian, Bucevschi, Maximovici, Arhip Roşea, Lovendal, ConstantinoviciHein, Tarasov etc. Din toate acestea au putut fi salvate de urgii doar Păstoriţa şi câte
două tablouri de Luchian şi de Bucevschi.
în 1913, T. V. Stefanelli lansează în „Junimea Literară” un apel către cititori, să
doneze societăţii documente vechi, pentru a se forma o arhivă, în scopul documentării
„unei istorii adevărate, nefalsificate” a provinciei. Din aceasta nu au rămas urme.
*

După revenirea Bucovinei la unitatea naţională, au urmat câţiva ani de
împotmolire, în care şi-au spus cuvântul o îngustă tendinţă centralistă de uniformizare,
de standardizare pe ţară a activităţilor culturale, iar pe plan local, impostura unor
nevrednici. Abia un nou comitet, în frunte cu profesorul George Nandriş, readuce
societatea pe drumul destinului ei. în domeniul ce ne interesează, reîncep tipăriturile.
Tipografia sporeşte, ajungând până la urmă cea mai bine înzestrată din provincie. I se
adaugă începuturile unei case de editură.
Ciclurile de conferinţe se desfăşoară aproape permanent din toamnă până în
primăvară, cu săli arhipline, fără nici o „mobilizare” artificială.
*
în 1938, din iniţiativa profesorului Constantin Loghin, se constituie Societatea
Scriitorilor Bucovineni, afiliată Societăţii pentru Cultură. Aproape în fiecare sâmbătă,
membrii ei şi oaspeţi se întrunesc în cenaclu. Pentru marele public se ţin şezători la
Cernăuţi, Suceava, Storojneţ, Rădăuţi, Hotin, Gura-Humorului, Câmpulung, Vatra
Domei şi Coţmani, unde scriitorii citesc din lucrările lor.
începe editarea „Colecţiei Societăţii Scriitorilor Bucovineni”.
în ianuarie 1942, societatea are din nou periodicul ei oficial, „Revista
Bucovinei”, care apare lunar sub îngrijirea lui Traian Cantemir şi a subsemnatului.
Constantin Loghin, în calitate de vicepreşedinte al societăţii, introduce primul număr cu
„cuvinte de drum”, în care spune: „Cu toate că poartă numele provinciei noastre,
Revista Bucovinei n-are caracter regionalist şi va îmbrăţişa talentul literar de oriunde ar
apare (...). Iată singurul nostru program de drum, singurul posibil în actualele
împrejurări.” Această atitudine a deplinei fuzionări cu românimea de pretutindeni nu a
fost numai concluzia unui raţionament, ci, înainte de orice, consecinţa unui sentiment de
nezdruncinat, care nu s-a dezminţit de la „Foaia SoţietăţiP' şi până la „Revista
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Bucovinci”. întreaga publicistică bucovineană se poate mândri că nu a fost pătată de
sectarism. Din lista colaboratorilor „Revistei Bucovinei” spicuim pe bucovinenii G.
Antoncscu şi Radu Bâcu, Silvia Balan, Leonida Bodnărescu, Apollo Bolohan, Traian
Chelariu, Ghedeon Coca, George Drumur, Oreste Gherasim, Maximilian Hacman,
Emanoil Iliuţ, Procopie Jitaru, Teofil Lianu, Constantin Loghin, Petre Luţa, Leca şi
Victor Morariu, Ionel Negură, George Nimigean, George Putneanu, Petru Rezuş, Milan
Şesan, Mircea Streinul, George Sidorovici, Nicolae Tcaciuc-Albu, Vasile Ţigănescu.
Claudiu Usatiuc, Dragoş Vicol, Alexandru şi Dragoş Vitencu, George Voevidca, E. Ar.
Zaharia şi pe nebucovinenii Adelina şi Ion Cârdei, Pimen Constantin, George Fonea,
Melania Livadă, George Noveanu, Teodor Plop, Augustin Z. N. Pop. Victor Ion Popa,
Dragoş Protopopescu, Sebastian Popovici, Aurel G. Stino, Tudor P. Stoica, Nicolai
Tăutu, George Tudoran, Aurel Vasiliu-Sânger, Dumitru Vatamanu, B. Frunte, Emil
Zegreanu. începând cu anul al doilea, revista a închinat fiecare număr unei figuri
dispărute sau unui eveniment deosebit din viaţa Bucovinei.
Au lost comemoraţi: Liviu Marian, Vasile Gherasim, Epaminonda Bucevschi,
Iraclie Porumbescu, T. Robeanu, Ciprian Porumbescu, Mihai Teliman, Alecu
Hurmuzache, Tudor Flondor, Ion Roşea. Iancu Flondor, Leon Goian, George Tofan şi
„Junimea Literară”, Teatrul românesc în Bucovina. Cronica revistei intitulată Pe urmele
vremii, a avut un conţinut bogat şi foarte combativ. După ce evenimentele dc război au
adus pribegia, revista a apărut încă un an la Timişoara, sub conducerea profesorului
Constantin Loghin. Ultimul ei număr înscrie pe copertă „ianuarie-februarie 1945”.
*
Mărturisim că am ezitat adesea când a trebuit să alegem faptele care s-au
împletit cu activitatea Societăţii pentru Cultură. Tactica faţă de autorităţile austriece şi
fuga de reclamagism au făcut ca foarte multe din ele să fie acoperite de anonimat, aşa că
numai intrând în esenţa lucrurilor, am putut contura adevărul.
O
optică formalistă, care s-ar fi limitat Ia iniţiativele ce au purtat egida societăţii,
ar fi lămurit subiectul numai pe jumătate.
Or, în anii aceia, când încă nu sc răspândise salariatul cultural, mai mult sau mai
puţin conştiincios, tot ce s-a făcut la Societatea pentru Cultură era lipsit de substrat
egoişt-utilitar, purtând sigiliile entuziasmului, al iubirii de popor şi al spiritului de
abnegaţie, care au fost întregi.

O R IG IN IL E F O N D U R IL O R D O C U M E N T A R E
A L E M O N U M E N T E L O R IST O R IC E
Ioan O PR IŞ

R ezum at: Articolul prezintă câteva aspecte importante despre originea
fondurilor documentare ale monumentelor istorice din România, bazate pe propunerea
unor mari specialişti, inclusiv arhitectul Nicolae Gabrielescu, inspector general în
Ministerul Instrucţiunii Publice la începutul secolului XX, membru al Comisiei pentru
Monumente Istorice. Arhiva documentară, colecţia dc fotografii şi schiţe şi biblioteca
monumentelor istorice au înfruntat în timp dificultăţi majore şi au suferit pierderi
semnificative. în momentul de faţă România nu are un fond unic centralizat pentru a
permite accesul rapid la informaţii privind monumentele istorice, prin urmare una dintre
cele mai importante cerinţe este relocarea tuturor componentelor documentare spre
monumentele istorice şi fondurile din Transilvania, Banat, Bucovina şi Basarabia.
C uvinte cheie: monument istoric, arhiva, Gabrielescu, Tocilescu, Lapedatu.
A bstract: This article presents some important aspects of the origins of
documentary funds of historical monuments in Romania, based on proposals o f great
professionals, including architect Nicholas Gabrielescu, general inspector in the
Ministry of Public Instruction in the early 20,h century, a member of the Commission for
Historical Monuments. It also shows that documentary archive, collection of photos and
drawings and historical monuments library faced in time major difficulties and suffered
significant losses. Currently, Romania doesn't has a single centralized fund to allow
rapid access to information concerning historical monuments, so one of the most
important requirements is the relocation of all documentary components on historical
monuments and funds for Transylvania, Banat, Bukovina and Bessarabia.
Key words: historical monuments, archive, Gabrielescu, Tocilescu, Lapedatu.
„Cutreierând ţara de la un capăt la altul, mai cu seamă în partea munteană,
întâlnim elementele unei arte naţionale care încetul cu încetul tinde să dispară. Dintr-un
sentiment dc admiraţie şi respect pentru dânsele s-a înccput restaurarea câtorva
monumente istorice. însă restaurarea lor totală cere timp şi sume însemnate pe care
statul nu le poate da deodată, şi în timpul acesta elemente interesante dispar fără să
avem un desen sau cel puţin o fotografie a formei lor. Cu toţii admirăm formele elegante
a locuinţelor de altădată, întâlnim la fiecare pas cruci de lemn, fântâni, până şi casa
ţăranului prezintă un interes deosebit. Astăzi nu se mai continuă această frumoasă
tradiţie în artă. Pe lângă interesul arheologic, studierea acestor elemente, desenarea şi
fotografierea lor pentru a figura în colecţia Comisiunii Monumentelor Istorice se
impune pentru ca ele să servească de model artiştilor pentru continuarea acestei arte
naţionale care dispare sub ochii noştri. Desenarea lor e costisitoare şi îndelungată,
aceasta se va face încetul cu încetul. Cu aceasta vă propun, domnule ministru, a se
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începe numaidecât fotografierea lor şi credem că în timp de doi ani se poate face
fotografierea celui mai mic detaliu care interesează istoria şi arta noastră” 1.
Autorul acestor propuneri, arhitectul Nicolae Gabrielescu2. era la acea dată
inspector general în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunilor Publice, conducând Serviciul
de Arte şi Construcţii, fiind totodată şi membru al Comisiunii Monumentelor Istorice.
Experienţa sa profesională ca autor al multor proiecte de restaurare a câştigat-o în
numeroase şi repetate vizite în oraşele şi satele României, dobândind astfel o viziune
completă privind înzestrarea istorică din spaţiul naţional. Ideile sale aparţin desigur mai
multor învăţaţi care au acordat atenţie tezaurului cultural şi, în primul rând, celor care
acţionau în Comisiunea amintită1.
Dc exemplu, Grigore Tocilescu a prezentat Comisiunii şi ministerului, în calitate
de director al Muzeului Naţional al Antichităţii, propunerea unui Corpus Inscriptionum
Slavo-romanicarum , care să adune „toate inscripţiunile aflătoare în ţară pe la biserici şi
mănăstiri, pe pereţi, cruci, obiecte de metal şi pe stofe” - o cerinţă avansată încă în urmă
cu aproape un deceniu - solicitând colaborarea secretarului Al. Lapedatu sau a lui Ion
Rădulescu (atunci proaspăt licenţiat în teologie la institutul din Kiev)4. Dacă s-ar fi
acordat 200 lei lunar şi bilet de călătorie pe căile ferate cl. II gratuit colaboratorului,
Tocilescu spera ca un prim fascicol al Corpusului - cel pentru Oltenia - să-l predea în
două luni! Ministerul a aprobat propunerea, punând la dispoziţia lui Tocilescu atât pe
Al. Lapedatu cât şi pe bibliotecarul Casei Bisericii, I. Rădulescir.
Tot în direcţia consemnării memoriei istorice, Comisiunea a hotărât în luna mai
1905 „să se dea la iveală cât mai curând” un Buletin al ei, cerând ministerului fondurile
necesare în acest scop6. Şi în referatul lui Gabrielescu problema fondurilor băneşti
pentru fotografiere apare clar menţionată, ministerul acordând chiar în acel an 2500 lei
cu condiţia ca fotografiile şi clişeele realizate să constituie o colecţie a Comisiunii, iar
prin reproducerile după ele să se contribuie la „răspândirea în public a fotografiilor”7.
în şedinţa CM1 din 2 iulie 1905, s-a aprobat ca primul număr al Buletinului să
aibă următorul sumar:
„1. Legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice precum şi
Regulamentul de aplicaţiune al acestei legi; un cuvânt introductiv; analele Comisiunii,
de la înfiinţarea ei până astăzi, cari vor fi redactate de d. Gr. Tocilescu; raportul dlui N.
Gabrielescu despre monastirea Hurez şi rapoartele d. Gr. Tocilescu despre valurile
romane din Ţara Românească iar pentru publicarea Buletinului să se ceară ofertă de la
tipografia dlor Niculescu, Carol Gobl şi losif Gobl, indicându-li-se formatul, volumul,
hârtia şi costurile.
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2.
Privitor la formarea arhivului Comisiunii, să se intervină din nou, cerându-se
cu insistenţă onor Administraţia Casei Bisericii, cărţile, planşele fotografice, albumele şi
desenurile ce aparţin Comisiunii”8.
Printre măsurile concrete din acel an a fost şi intervenţia aceluiaşi arhitect
Gabrielescu la ministru pentru a transmite Comisiunii aparatul foto „cu două obiective
Gortz grand angulaire” care se afla la profesorul Ipolit Strâmbulescu de la Şcoala de
Arte Frumoase pentru atelierul fotografic al acesteia9. La sediul Comisiunii de la
Muzeul Aman, din strada Clemenţei nr. 8, era deja înfiinţat atelierul fotografic şi tot aci
s-au pus bazele arhivei şi ale unei mici biblioteci. Aici au fost aduse de la Administraţia
Casei Bisericii obiectele ce aparţineau Comisiunii - un album de fotografii cu vederi de
monumente, editat de P. Antonescu, colccţia de fotografii ale monumentelor, copiile
portretelor ctitoriceşti, copii după pictura bisericii Stavropoleos şi 25 de cărţi (între care
Cantemir, Opere complete, colecţia de Documente Hurmuzachi, Analele Societăţii
Academice Române, P. Gârboviceanu, Şapte biserici cu averea lor proprie , Istoria
Cotrocenilor de B. Ionescu, Catalogul manuscriselor româneşti de I. Bianu,
Monumente epigrafice de Gr. Tocilescu, Etymologicum Magnum Romaniae de B.P.
Hasdeu, Al. Bogdan, Oraşul laşi, lucrări de N. Iorga ş.a)10. Toate acestea i-au fost
predate lui Al. Lapedatu, cel carc a organizat fototeca, arhiva şi biblioteca. Detalii
despre organizarea acestor compartimente s-au discutat desigur la şedinţele Comisiunii
din 23 ianuarie, 11 şi 13 februarie, 6 şi 11 martie 1906. La 24 iulie 1906. N. Gabrielescu
l-a informat deja pe ministru că a cheltuit 1500 lei acordaţi pentru fotografierea
monumentelor istorice, aşteptând diferenţa de 1000 lei pentru a încheia acea etapă a
lucrării".
Pentru ca aceste noi compartimente să funcţioneze, ministerul a acordat
Comisiunii 5900 lei ca să facă reparaţii la Muzeul Aman. în locul grajdului să se
amenajeze atelierul de pictură, de desen şi fotografie al acesteia12. Dar la muzeu
trebuiau mai întâi rezolvate câteva aspecte de gestiune şi organizare. Aşa că Al.
Lapedatu - care a preluat inventarul muzeului de la Şt. O. losif, fostul custode, Ia 29
aprilie 1905, - arată că „chipul sumar, puţin precis” şi „lipsa totală de numerotaţie
corespondentă a obiectelor cu număr de ordine al inventarului mi-a căşunat deosebită
greutate la luarea în primire a zestrei muzeului, ca unuia ce n-am avut prilejul a
cunoaşte variatele feluri şi numiri ale multiplelor obiecte întrebuinţate în pictură”, dar că
„am credinţa că totul e în fiinţă şi în bună stare” 13. Referatul său, sprijinit dc N.
Gabrielescu, solicita, în final, aprobarea - de altfel acordată - dc a preda inventarul de la
muzeu noului custode, Radu Aurelian, ceea ce s-a şi petrecut între Lapedatu şi Aurelian

1 Referat al arh. N. Gabrielescu, adresat ministrului M. Vlădescu, la 27.VI.1905, SANIC. fond
MCIP, dosar 92, f. 7.
2 Vezi Lucian Predescu, Enciclopedia României, Cugetarea, ediţie anastasică. Bucureşti, 1999,
Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, p. 337.
’ Comisiunea Monumentelor Istorice era compusă din Ion Kalinderu (preşedinte), N.
Gabrielescu, Gr. Cerchez, Gr. Tocilescu şi B.P. Hasdeu şi se întrunea lunar la Muzeul Aman.
1 Cf. adresa MNA nr. 65 / LIV. 1905. loc. cit, dosar cit., f. 2.
5 Cf. adresa MCIP nr. 13446 / 6 VII 1905 către Administraţia Casei Bisericii, idem, f. 20.
6 Cf. proces-verbal al CMI nr. 3 / V 1905, idem, f. 3.
7 Cf. referat N. Gabrielescu, ideni, f. 9.

x Cf. proces-verbal al CMI din 2 VII 1905, idem, f. 15. în procesul-verbal mai figurau alte 4
puncte privind lucrări de restaurare la bisericile Stavropoleos, Fundenii Doamnei, Plumbuita şi
Zlătari din Bucureşti şi cea din Borzeşti.
9 Cf. adresa CMI nr. G 9571 / 23 XI 1905, idem, f. 39.
10Cf. adresa MCIP nr. 74682 / 16 XII 1905, idem, f. 44.
11 în loc. cit., idem, f. 54.
12 Cf. nota CMI din 14 IV 1905, loc. cit., dosar 23. f. 2. Acestea au continuat în următorii doi ani
sub conducerea lui N. Ghika-Budeşti.
13Cf. nota Al. Lapedatu către ministru, aprobată la 13 V 1905. idem, f. 8.
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la 4 iunie 1905, primul fiind „desărcinat de răspunderea ce aţi avut-o până în prezent” 14.
De acum, cancelaria şi biroul CMI puteau să funcţioneze Ia mezzaninul muzeului, noul
secretar al acesteia, istoricul Al. Lapedatu, identificându-se cu toată pasiunea vârstei
sale de nici 30 de ani cu ceea ce aceasta a stăruit să facă. Urmărind şi susţinând cu
ardoare ideile magistrale ale străluciţilor membri ai Comisiunii, Lapedatu a făcut în acel
loc o ucenicie redutabilă, câştigând nu doar experienţă, ci, mai ales, lărgindu-şi mult
orizontul. A înţeles că, în afara operei scrise dc repertoriere, catalogare sau de
interpretare istorică, cea care conta cel mai mult era conservarea şi restaurarea, păstrarea
avuţiei monumentale a ţării, şi că, pentru a cunoaşte starea lor, se cere să Ie cercetezi la
faţa locului. Să nu uităm, o astfel de lecţie o ofereau B.P. Hasdeu, Gr. Tocilescu, Gr.
Cerchez, N. Ghika-Budeşti!
Ca organizator şi participant la şedinţele Comisiunii15 a asistat la confruntări de
idei, a măsurat opiniile arhitecţilor, mai exact în evaluarea stării monumentelor, a
remarcat rolul autorităţilor şi capacitatea lor de a înţelege sau nu un demers atât de
costisitor ca acela al restaurării. Lapedatu a mai înţeles, desigur, că fără comunicare şi
dialog cu deţinătorii monumentelor, în primul rând cu cei din rândul Bisericii, dar şi cu
autorităţile locale, şansele de a proteja avuţia culturală erau minime. Aşa că a învăţat să
identifice aliaţi şi să promoveze alianţe culturale benefice, fără însă să neglijeze profilul
ştiinţific al comunicării. Benefică s-a dovedit ideea Buletinului, decizia ministerială nr.
34329 fiind publicată în Monitorul oficial nr. 185/1907, prin care s-a aprobat editarea
revistei Comisiunii; aici, ca secretar al acesteia şi editor al Buletinului, Lapedatu şi-a
împlinit proiectul şi s-a desăvârşit ca istoric16. Publicaţia în cauză, atât sub raport grafic
cât şi al conţinutului ştiinţific a reunit interesele unor somităţi academice, ale
tehnicienilor şi istoricilor deopotrivă, tăcând vreme de patru decenii servicii
excepţionale pentru şcoala românească de restaurare. Buletinul rămâne şi acum un
exemplu pentru cei care caută, în termeni contemporani, să definească politica culturală
din sectorul patrimonial, găsind temei să identifice în paginile sale strategii, programe,
criterii clare, pe seama avuţiei culturale. Ilustraţia şi redactarea Buletinului îi aduc elogii
justificate, iar semnatarii desemnează contributori de primă importanţă, aparţinând elitei
intelectuale. Aceştia au generat prin opera lor o largă mişcare de reevaluare a mărturiilor
istorice semnificative pentru definirea individualităţii şi originalităţii contribuţiilor
româneşti la cultura şi civilizaţia europeană. Studiile, proiectele, rapoartele din Buletin
au făcut din teoria şi practica restaurării un domeniu public, difuzând în masa
intelectualilor cunoştinţe noi, alimentându-le interesul şi binevenitul orgoliu de a
contribui direct la ocrotirea şi valorizarea însemnelor istoriei, artelor şi arhitecturii. Un
adevărat curent modern, necesar, vital sub raportul interesului naţional, s-a coagulat în
jurul Comisiunii şi subiectelor servite de aceasta. Un curent care a însemnat foarte mult
11 Al. Lapedatu declara, la acea dată, prezenţa în inventar a 57 lucrări, şi absenţa unei „cutiuţe cu
capac”, în loc. cit., f. 19-31.
15 Vezi mărturia sa despre Comisiune, în Alexandru Lapedatu, Amintiri, ediţie de Ioan Opriş,
Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1998, p. 97-102.
10 In ceea ce privea retribuţia sa ca secretar, aceasta era de 264,90 lei lunar. Despre fondarea
Buletinului, vezi în Ioan Opriş, Prestigiul centenar al Buletinului Comisiunii Monumentelor
Istorice, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 1908-2008”, an. XIX. nr. 1-2. 2008. p.
29-39.
242

ORIGINILE FONDURILOR DOCUMENTARE ALE MONUMENTELOR .
pentru sublinierea unităţii culturale, a specificului zonal, local şi naţional, bine şi la timp
servit de grupuri intelectuale.
îi amintim atât pe istorici, cât şi pe arhitecţi, dar nu-i vom uita pe acei învăţători,
profesori şi preoţi din satele României - unii dobândind titlul prestigios de membru
corespondent al Comisiunii - care au preluat ideile generoase, punând în valoare
patrimoniul local, stăruind pentru a face colecţii şi muzee.
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice a receptat mişcarea propatrimoniu şi
a încurajat-o, iar universităţile au răspuns cu entuziasm. Astfel, Şcoala de Arhitectură a
participat, din 1905 începând, la întocmirea releveelor unor monumente, studenţii
conduşi de Ion Mincu şi Petre Antonescu primind bilete de tren gratuit şi câte 333,33 lei
de fiecare pentru lucrările în teren. Aceste relevee „au o valoare neasemănat mai mare
decât simple fotografii, oricât de artistic ar fi ele executate” 17, a afirmat Ermil Pangrati,
într-o cerere adresată ministerului prin care propunea publicarea lor. Prin cei 3000 lei
acordaţi anual (în anii 1905, 1906, 1907), la Şcoala de Arhitectură s-a constituit un alt
fond documentar deopotrivă important pentru formarea specialiştilor ca şi pentru
restaurarea monumentelor. De altfel Şcoala s-a prezentat la Expoziţia jubiliară din 1906,
la fel la cea de la Ateneul Român din anul următor, cu aceste rezultate remarcate de
public şi apreciate în mod deosebit. Un total de 51 de planşe a rezultat doar din terenul
făcut în acei ani, reţinându-se releveele mănăstirii Dealu (Ilie Popescu, 8 pl.), ale
bisericilor de la Popăuţi (Al. Popovici, 8 pl.), Borzeşti (P. Niculescu, 5 pl.), Brebu
(Eugen Ionescu, 9 pl.), Bordeşti (Al. Referendaru, 12 pl.), Brădeşti-Dolj (Mihai
Niculescu, 5 pl.), casa boierească de la Coţofeni-Dolj (Mihai Niculescu, 4 pl.)18.
Prin Ermil Pangrati, Şcoala Superioară de Arhitectură a resolicitat aprobarea
Casei Bisericii ca elevii ei să execute relevee la mănăstirile Sadova (Al.
Constantinescu), Dintr-o Zi (Constantin Duţulescu), la bisericile Bucov (Nic Simina
Zissi), Aroneanu (Adrian Grosu), Ruferii (Eugeniu Ganciu), Sf. Gheorghe şi Sf. Teodor
(Radu Dudescu), toate de la laşi, la cele din Pietroaia din Vale-Dâmboviţa (Ioan Mandi)
şi biserica Doamnei de la Bucureşti (Friederic Reiss)19.
Arhiva documentară, fototeca, planşoteca şi biblioteca monumentelor istorice sau înfruntat în timp cu dificultăţi şi au suferit pierderi semnificative. Locaţia lor în peste
20 de sedii, în decursul unui veac, refugiul la Haţeg, în vremea celui de-al Doilea
Război Mondial, sub îngrijirea prof. Ion Barnea, readucerea în capitală la Muzeul
Naţional de Artă (clişeele pe sticlă), Arhivele Naţionale şi Arhiva Municipală, au
condus la o gravă situaţie.
în prezent România nu deţine un fond unitar centralizat care să permită acces
rapid la informaţiile ce privesc monumentele istorice. Fluctuaţia instituţiilor specializate
şi frecventele modificări instituţionale au fragmentat acest tezaur, plătit din bani publici
şi care pretinde a fi tratat ca un bun public. Aşadar, o relocare a tuturor componentelor
documentare privind monumentele istorice - inclusiv a fondurilor pentru Transilvania,
Banat, Bucovina şi Basarabia - se înscrie între cele mai evidente cerinţe.

17 Cf. adresa Şcolii de Arhitectură nr. 60 / 17 / 30 V 1907, loc. cit., dosar 317, f. 24.
IS Vezi anexa în loc. cit., f. 23-23 v.
19 Cf. Adresele Şcolii, nr. 159/ 6 Vil şi nr. 169 / 16 VII 1920, SANIC fond MCA, dosar 535, f.
1,3.
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Rezum at: în centrul oraşului Suceava au fost dezvelite în 2011 fundaţiile uneia
dintre cele mai importante clădiri, construită în stil clasic, care a aparţinut Societăţii
româneşti Casa Naţională. Elegantul şi impunătorul edificiu a fost ridicat în două etape,
un corp de clădire a fost construit la începutul secolului al XX-lea, iar al doilea a fost
adosat primului, în anii 1929-1931, după proiectul arhitectului Konrad Bittner.
Iniţiatorul proiectului edilitar a fost dr. Eusebie Popovici, profesor ilustru, autor de
manuale, mare om de cultură al Sucevei, preşedinte al Societăţii Casa Naţională. In
clădire au fost date în folosinţă o sală de conferinţe şi concerte şi câteva prăvălii. Casa
Naţională, construcţie solidă, cu aspect arhitectonic deosebit, a fost demolată abuziv în
anii 1969-1970, deşi era o clădire relativ nouă, pentru care au fost făcute mari investiţii
financiare din partea comunităţii româneşti.
Cuvinte cheie: fundaţii, Casa Naţională, demolare, Suceava.
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3. Adresa Comisiunii Monumentelor Istorice către Casa Bisericii dc predare a
bunurilor şi extras din lista acestora (16 XII 1905).
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A bstract: In Suceava City Centre have been unveiled in 2011 the foundations of
one of the most important buildings, built in the classical style, which belonged to the
Romanian Society National House. The elegant and imposing edifice was erected in
two stages, the building was built at the beginning of the 20th century, and the second
was added to the first in the years 1929-1931, after the project of the architect Konrad
Bittner. The construction project’s initiator was Ph. Eusebie Popovici, illustrious
teacher, author of textbooks, great man of culture of Succava, President of the National
House Society. In the building were put into service a conference and concerts hali and
a few shops. National House, solid construction, with a rcmarkable architectural layout,
was abusively razed in the 1969-1970, though il was a relatively new building, for
which were made large fmancial investment on the part of the Romanian community.
Key words: foundations, National House, demolition, Suceava.
în centrul oraşului Suceava s-au desfăşurat în anul 2011 lucrările premergătoare
proiectului de investiţii „Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava, prin creare
parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi”. Săpăturile au dezvelit fundaţiile uneia
dintre cele mai importante clădiri, construită în stil clasic, amplasată pe strada
principală, care a aparţinut Societăţii româneşti Casa Naţională.
Elegantul şi impunătorul edificiu a fost ridicat în două etape, un corp de clădire
fiind construit la începutul secolului al XX-lea, iar al doilea, adosat primului, între anii
1929 şi 1931, după proiectul arhitectului Konrad Bittner. Iniţiatorul acestui ambiţios
proiect edilitar a fost dr. Eusebie Popovici, profesor ilustru, autor de manuale, mare om
de cultură al Sucevei, preşedinte al Societăţii Casa Naţională.
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Oraşul Suceava nu avea la acea dată un sediu potrivit nici pentru bibliotecă
(fondul de carte al bibliotecii centrale era de aproape 8000 de volume), nici pentru
muzeu (colecţiile arheologice şi istorice ale Societăţii Muzeul, înfiinţată în 1900, şi
Muzeul Ciprian Porumbescu, constituit de prof. univ. dr. Leca Morariu, erau adăpostite
în spaţii neadecvate la Primăria Sucevei, azi sediul Prefecturii). Suceava nu avea o
clădire specială nici pentru numeroasele (la acea vreme) spectacole de teatru, concerte,
reuniuni şi serate, conferinţe şi alte manifestări culturale, sala de la Casa polonă Dom
Polski, folosită până atunci, nefiind suficient de potrivită ca spaţiu şi dotare. în anul
1930 a fost finalizată prima parte a noii construcţii a Societăţii Casa Naţională,
biblioteca centrală mutându-se aici, la etajul clădirii, lângă Sala de conferinţe (custode
fiind Cornel Soroceanu, profesor la Liceul Ştefan cel Mare). Colecţiile Societăţii
Muzeul au fost aduse în noua clădire numită Casa Naţională în 1931, fiind instalate în
aripa de vest a parterului, în două săli alăturate, custozii muzeului orăşenesc fiind
Rudolf Gassauer şi Nicon Turturean, profesori la Liceul Ştefan cel Mare.
In clădirea Casei Naţionale au fost date în folosinţă o sală de conferinţe şi
concerte şi câteva prăvălii1. Sala de conferinţe a Societăţii Casa Naţională a devenit
repede celebră prin prelegerile, cuvântările şi dezbaterile ţinute periodic de înalte
personalităţi din domeniul culturii, artei, literaturii, ştiinţei, prin numeroasele expoziţii
organizate şi concertele susţinute.
Fiecare metru pătrat din oraşul Suceava conservă valoroase vestigii arheologice,
istoria locului regăsindu-se fără întrerupere din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.
După ocuparea Bucovinei de către Austria, în 1775, în Suceava au fost construite mai
multe edificii publice: Spitalul Vechi (ridicat între anii 1891 şi 1903 pe locul unei alte
clădiri), Cazarma (construită în perioada 1831-1840), Şcoala Normală (ridicată între
anii 1811 şi 1814, actualul Muzeu de Ştiinţele Naturii), Tribunalul Districtual (construit
în 1885), Căpitănia Districtului Suceava (clădire în stil neoclasic, ridicată între anii
1902 şi 1903, sediul actual al Muzeului de Istorie), Primăria (construcţie în stil baroc,
finalizată în 1904, sediul actual al Prefecturii), Şcoala primară de fete (construită în
perioadele 1925-1926 şi 1929-1930, azi Biblioteca I. Gh. Sbiera), Casa Samuil Isopescu
(actualul sediu al Sindicatelor) ş.a.
După anul 1948, edilii aflaţi la conducerea Sfatului Regional al Sucevei au
hotărât demolarea mai multor clădiri vechi din oraş, unele cu mare valoare şi încărcătură
istorică. De exemplu, pentru construcţia actualei Case de cultură a oraşului, s-au stabilit
iniţial (şi aberant) mai multe locaţii, între care locul casei academicianului Simion
Florea Marian sau locul Bisericii Catolice, clădiri ce urmau a fi demolate. A fost nevoie
de nenumărate intervenţii la conducerea centrală pentru a fi salvat ce se mai putea salva
de arbitrarele decizii, dar planul de sistematizare din 1965 a dus la distrugerea unor
edificii medievale şi modeme amplasate în actualul spaţiu dintre Casa de Cultură şi
Hanul Domnesc.
Casa Naţională, construcţie solidă, cu aspect arhitectonic deosebit, a fost
demolată fără nici o ezitare în anii 1969-1970, deşi era o clădire relativ nouă, pentm
1 Gr. Foit, Consemnări cu privire la unele descoperiri arheologice din oraşul Suceava, în
Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p. 63-64; Emil-Ioan Emandi, Contribuţii de morfologie
urbană la cunoaşterea istoriei oraşului Suceava, 1388-1988, în Suceava, XV, 1988, p. 244.
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care au fost făcute mari investiţii financiare din partea comunităţii româneşti. Colecţiile
muzeului au fost mutate în vara anului 1969 în sediul actual al Muzeului Bucovinei.
Ulterior au urmat alte campanii de demolări, rând pe rând fiind dărâmate clădiri
valoroase de patrimoniu. Oraşul vechi a dispărut, astăzi păstrându-se doar câteva clădiri
de patrimoniu naţional imobil, scăpate de la distrugere. După tăvălugul demolărilor,
vechiul oraş Suceava mai poate fi reconstituit doar prin fotografii.

Suceava, după 1960. Central - clădirea Societăţii Casa Naţională.

Societatea Casa Naţională din Suceava, în perioada interbelică.

249

Ion MAREŞ

D E SPR E B O A L Ă ŞI B Ă T R Â N E Ţ E
LA ÎN C E P U T U L SE C O L U L U I A L X IX -LE A
Silviu V A C A R U

Rezum at: Boala şi bătrâneţea, o nedorită şi primejdioasă combinaţie, au fost
diferii privite de popor în decursul timpului. La începutul secolului al XlX-lea putem
identifica în Moldova primele preocupări pentru prevenirea bolilor infecţioase
(vaccinarea antivariolică) şi al tratamentului unui mare număr de oameni într-o formă
instituţionalizată. în ciuda acestor eforturi, medicina tradiţională a rămas în această
perioadă cel mai important mijloc în tratarea bolilor populaţiei, atât în mediul rural cât
şi în cel urban. în majoritatea cazurilor, doar oamenii educaţi şi bogaţi apelau la puţinii
medici care existau în acea epocă în Moldova.
C uvinte cheie: boală, bătrâneţe, Moldova.
Casa Naţională din Suceava.

A bstract: Disease and old age. an unweleome and dangerous symbiosis, was
seen differently by people over time. At the beginning of the nineteenth century we can
see in Moldova the first attempts of prevention against infectious diseases (smallpox
vaccination) and of treatment of a large number people in an institutional framework.
Despite these efforts, traditional medicine remained the main form of treating illness for
both rural and urban population during this period. In most cases only the educated and
wealthy people resorted to the few doctors that were in Moldova at that time.
Key words: disease, old age, Moldavia.
în urmă cu mai mulţi ani am prezentat un referat cu un titlu asemănător, având
ca spaţiu temporal secolul al XVIII-lea. Afirmam atunci că aceste două subiecte, boala
şi bătrâneţea, au fost abordate mai mult de către specialişti din domeniul medicinii decât
dc istorici, lucru care rămâne valabil şi astăzi. De aceea, majoritatea lucrărilor apărute
până acum nu fac altceva decât să prezinte patologia şi profilaxia1 unor boli pentru
această perioadă.
în cele ce urmează ne-am propus să prezentăm doar câteva idei referitoare la
sentimentele, reacţiile şi atitudinile pe care le aveau oamenii la începutul secolului al
XlX-lea faţă de boală şi de bătrâneţe.
Cu cât anii se adună mai numeroşi în viaţa omului, cu atât acesta începe să se
gândească, mai mult decât la tinereţe, la păstrarea sănătăţii organismului care este din ce
în ce mai obosit. în acelaşi timp înţelepciunea dată de experienţa de viaţă îi oferă
posibilitatea să privească bătrâneţea ca pe o stare de fapt. împotriva acesteia, nimeni,
indiferent de starea socială pe care o are, nu i poate opune. Ca o fatalitate, de cele mai
multe ori, boala şi bătrâneţea sunt legate între ele. Realitatea actuală, dar şi un număr

Fundaţiile Casei Naţionale, dezvelite în anul 2011.
1 Pompei Gh. Samarin, Medicina şi farmacia în trecutul românesc, 1382-1775, voi. I, Bucureşti,
1935; voi. II, 1775-1834. Bucureşti. 1938.
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DESPRE BOALĂ ŞI BĂTRÂNEŢE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI .

impresionant de documente scrise de-a lungul secolelor, ne prezintă această periculoasă
şi nedorită simbioză.
Ca modificare organică sau funcţională a echilibrului normal al organismului, la
începutul secolului al XlX-lea, boala era privită diferit de medic, omul instruit pentru a
o combate şi pacient, cel care suferă de pe urma ei. Percepţia nu se schimbă până către
sfârşitul veacului, chiar dacă în domeniul medicinii s-au făcut numeroase descoperiri,
vaccinul antivariolic fiind, poate, cea mai mare realizare a timpului. Datorită lui a
scăzut, destul de mult, procentul deceselor care făceau ravagii în rândul copiilor. Tot în
această perioadă se luptă cu mai mult succes împotriva devastatoarelor epidemii de
holeră şi ciumă, care îşi consumă ultimele izbucniri.
într-o broşură scrisă de doctorul Ştefan Piscupescul la începutul secolului al
XlX-lea în Precuvântare se scrie: „viaţa iaste cea mai întâi şi cea mai scumpă avuţie a
omului”. Lucrarea, care nu este altceva decât un îndreptar despre cum să se ferească şi
să se trateze oamenii de cumplitul flagel al ciumei, ne prezintă modul cum vedea
această boală un medic, care, la timpul respectiv, nu avea nici un medicament cu care să
o trateze. Pentru el, ca şi pentru restul populaţiei, ivirea ciumei era anunţată de apariţia
cometelor. Ea se „întinde din putoarea stârvurilor şi se aţâţă după războaie”2, fiind
răspândită de vânt, de căldură şi de transportul mărfurilor . Leacurile pentru tratarea
bolii sunt dintre cele mai diferite, multe nefăcând altceva decât să distrugă şi mai mult
imunitatea naturală a organismului'. Medicul caută modalităţi practice de evitare a
contaminării, cum ar fi curăţenia colectivă şi individuală, de tratare şi vindecare chiar
dacă la timpul respectiv acestea se apropiau mai mult de leacurile folosite în medicina
empirică5.
Pentru a analiza starea de sănătate a populaţiei Moldovei şi legătura ei cu vârsta
pacienţilor, am ales aleatoriu două eşantioane de informaţii şi anume: cele mai
răspândite boli în rândul bătrânilor (datele fiind culese din catagrafii şi dintr-un număr
mare de jalbe adresate Vistieriei de cei aflaţi în imposibilitatea de a se întreţine singuri)
şi rapoartele statistice întocmite de spitalele din laşi şi Roman, în speţă Spitalul de pe
lângă Mănăstirea „Sfântul Spiridon” şi cel de pe lângă Mănăstirea Precista.
De la început se impun câteva precizări: în prima jumătatea a veacului al XIXlea marea masă a bolnavilor nu se tratează la medic. Locuitorii satelor îşi tratează în
casă bolile interne şi externe cu metodele cunoscute din moşi strămoşi: ceaiurile,
fierturile, aplicarea frunzelor diferitelor plante direct pe organism, amestecurile de
ierburi şi materie organică6, descântecele etc. încrederea în leacurile oferite de „babe” sa păstrat până la începutul secolului al XX-lea, eclipsând de multe ori cuceririle ştiinţei
medicale. în cazurile mai grave se făcea apel la câte o persoană cunoscută în comunitate

pentru leacurile ce le pregătea pentm tratarea maladiilor. La fel se proceda şi în cazul
dislocărilor sau a fracturilor de oase.
O situaţie diferită o comportă cel care suferea dc o boală mintală. în credinţa
oamenilor începutului de secol XIX, „nebunul” era în primul rând un om stăpânit de
Diavol şi apoi bolnav. Pentru tratarea bolilor mintale pacientul era îndreptat, de cele mai
multe ori, către biserici sau mănăstiri unde erau icoane făcătoare de minuni, şi unde prin
rugăciuni familia spera să se însănătoşească cel cu mintea rătăcită. Cum foarte rar aceşti
bolnavi se făceau bine ei rămâneau în comunitate, în grija rudelor, fiind priviţi cu milă
şi compasiune de cei din jur. Un astfel de caz îl întâlnim la Hociungi, unde, la 30 inie
1832, oamenii dau mărturie că Dumitrachi sân Antohi „nu-i vrednicu a purta birul că
este cu totul neputincios, la care nu-i vrednicu să-şi agonisească hrana lui, cum şi în
anul trecut au umblat nebun multă vreme cum şi acum îi vini toanili şi iarăşi umblă
nebun câţi o săptămână şi mai bini şi apoi iarăşi vini în minţi şi este om stricat şi nu are
nici o statornicie”7. Doar în cazurile în care cei cu mintea tulbure erau violenţi se făcea
apel la ospiciile aflate pe lângă mănăstiri.
Aceleaşi opţiuni spre medicina empirică le au şi cei mai mulţi dintre orăşeni,
care preferă „leacurile băbeşti” în defavoarea unui consult medical şi a unui tratament la
nivelul cunoştinţelor de atunci ale medicinii. Este adevărat că, pentru a consulta un
medic, era nevoie de bani, lucm pe care prea puţini şi-l puteau permite. Medicul devine
în epocă omul instruit la care face apel, cu o oarecare încredere, în caz de îmbolnăvire
un număr din ce în ce mai mare de oameni din clasa avută. Mărturie sunt multitudinea
de reţete medicale care se eliberează pentru diferite familii înstărite.
în privinţa stării de igienă, încă suntem departe de ceea ce înţelegem astăzi prin
igiena personală şi cea colectivă. Oamenii se spălau rar, uneori purtau o haină până se
rupea fără a o spăla. Toaletele în mediul mral încă nu se descoperiseră, iar în mediul
urban, în cea mai mare parte se copia „moda” de la ţară.
Tot în domeniul lipsei crase de igienă se înscrie şi promiscuitatea în care trăia
marea masă a populaţiei mai ales iarna. Lipsa spaţiului de locuit pentm familiile
numeroase făcea ca în aceeaşi încăpere să locuiască părinţii şi copiii până ce aceştia
ajungeau la adolescentă. în aceeaşi cameră se năşteau copiii sau mureau bătrânii.
în anii secetoşi, hrana, şi aşa slabă din punct de vedere al calităţii şi diversităţii,
devenea o problemă de existenţă. Neavând stocuri pentm timp îndelungat, primăvara
mai ales, multe familii rămâneau fără cerealele de bază în hrana lor: porumbul şi grâul.
Toate acestea afectau sănătatea majorităţii populaţiei care murea din cauza bolilor la
tinereţe, vârsta medie trecând puţin peste 40 de ani. Excepţiile există şi sunt destule
documente care amintesc de oameni de 708, 809 sau chiar 90 0 de ani.

2 Apud, Pompei Gh. Samarian, Ciuma, Bucureşti, 1932, p. 243.
3 în realitate boala era răspândită de puricii de pe şobolani.
4 Dacă se îmbolnăvea de ciumă, timp de 40 de zile trebiua „păzit cu apăde orez, post cu fiertură
şi ciorbă dc orez, de griş, de fidea şi de arpacaş, «horşav» de smochine, de stafide şi caise; să
nu mănânce came, icre, raci, vin, acrime şi sărătură” (Ibidem)
5 Interesantă ni se parc o reţetă recomandată la începutul secolului al XlX-lea pentru tratarea
hepatitei (gălbenlei). între Ingrediente una ocă de rachiu de drojdie, untdelemn, zamă de
lămâie, 25 grame de silitră, lumânărică şi altele (ASI, Mss.. nr. 1627, f. 6)
6 Său, ceară, lapte de cal sau magar, zeamă de bălegar etc...

7 Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar 41/1832, f. 46; vezi şi cazul din satul
Tunsăşti, ţinutul Tutova, a omului „lipsit de minte” (ibidem, dosar 183/1832, f. 11).
s în mărturia vecinilor aflaţi în apropierea şcolii jidoveşti din Iaşi, din 27 iunie 1791, întâlnim
mai mulţi bătrâni printre care şi Andrei Bâgul de 70 ani („Ioan Neculce”, an I, fasc. 1, 1921, p.
9 Vezi mărturia lui Ianăş Cherecheş din Valea Seacă, din 2 august 1806 (Arhivele Naţionale
Iaşi, Documente, 1078/465); acelaşi Cherecheş spune că informaţiile le ştie de la Martin
Pavleţi şi Mihai Burbule „oameni ce era în zilele acela de piste 100 di ani” (ibidem). Chiar
dacă avem îndoieli asupra faptului că doi oameni din acelaşi sat puteau depăşi la acea vreme
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Trăirile sufleteşti ale celui suferind sunt dintre cele mai diverse. La 12 februarie
1798 apare ciuma în casa viceconsulului francez de la Iaşi. îngrozit, scria ministrului de
externe al Franţei, Talleyrand, următoarele: „Mi s-a întâmplat o groaznică nenorocire.
Ciuma, molima Levantului, s-a ivit la mine în casă; mi-a ucis şi ultimul francez ce mai
aveam. ... eu însumi, cu cei din jurul meu mi-aştept ceasul în tot minutul ... Toţi sunt
trişti în jurul meu; nu văd decât lacrimi. Toţi fug, toţi mă părăsesc; casa mi-i înconjurată
de paznici; nimic nu poate ieşi; nimic nu poate intra. Despărţit de ceilalţi oameni sunt
spaima tuturor şi aş putea spune că sunt închis faţă în faţă cu propria moarte!” 11
Un document de la jumătatea secolului ne prezintă o altă faţetă a îmbolnăvirii
omului. Inginerul statului Alexandru von Braun în momentul când întocmea planul
satului Vulpăşeşli aflat pe pârâul Stăniţa, îl întâlneşte pe Gavril, prisăcar, trimis de banul
Costandin Botez, vechilul moşiei Negreşti, pentru a-i arăta hotarul dintre cele două
moşii, precum şi faptul că un iezer ar aparţine de moşia Negreşti. Deoarece cei prezenţi
la întocmirea hotarnicei nu au avut încredere în spusele lui, l-au pus să jure în biserică.
Acesta merge la biserică şi în faţa preotului, cu mâna pe Evanghelie, jură că spune
adevărul.
La mai mult de un an de la evenimente, prisăcarul se îmbolnăveşte, cade la pat şi
nimeni nu-l poate ajuta sau trata, în afară de cei cărora le provocase răul. Cauza bolii:
jurământul mincinos făcut în biserică. Mai multe persoane îl vizitează şi fiecare dintre
ele prezintă întâlnirea cu Gavril în felul său.
Vătaful Costache din Vulpăşeşti, întâlnindu-se cu un Gavril Sima din Stăniţa,
fără să-l întrebe, acesta îi povesteşte că prisăcarul din satul lui, care aju rat pentru Lacul
Turcului precum că acela ar fi Iezerul Stăniţei, are trupul plin de bube. Necrezându-1 pe
cuvânt, Costache, se duce în satul Negreşti, la Gavril, şi-l „găseşte zăcând afară”.
întrebându-1 ce are, acesta îi răspunde: „pentru giurământu ce am primit asupra lacului
numit al Turcului că acela ar fi Iezerul Stăniţei mi-au slobozit Dumnezeu bubele lui
Iov”. La dezvelirea picioarelor imaginea este de coşmar. Acestea erau pline de bube şi
unse cu păcură pentru a nu-l mânca muştele. Vătaful îi spune să se ducă Ia călugări şi
să-şi mărturisească păcatul pentru că Dumnezeu îl va ierta. Răspunsul este dureros. Nu
se poate duce deoarece vătaful pentru care minţise şi jurase strâmb „are în chezăşia lui
pe feciorul lui ca să-l păzească ca nu cumva să ducă la mănăstire” .
Ion Ungureanu din Vulpăşeşeti mergând, la Negreşti să cumpere un cal şi, ştiind
că prisăcarul este bolnav, se duce să-l vadă. Din vorbă în vorbă, înţelege că boala pe
care o are Gavril se datorează jurământului strâmb. Sfatul este acelaşi: să meargă la
suta de ani, probabil nu erau foarte departe de această cifră. într-o jalbă, din 23 iulie 1832,
adresată Vistieriei Ion Cărăuşul arăta: „eu mă aflu un ticălos şi un neputincios în vârstă trecut
piste 80 ani şi nici casă şi nici fimei şi nici copil, nici vite nu am, şi petrecere me dintr-o zi pân
într-alta este cu milă dc la unii, alţii, care să îndură şi mă miluicsc” (Idem, Vistieria
Moldovei, 41/1832, f. 63).
10 Vezi jalba lui Vasile Antohi din satul Nadişa, ţinutul Bacău: „Eu mă aflu omu peste 90 de ani
şi mai bine, trecut cu vârsta bătrâneţilor şi neputinţii, beteag de mâni şi de picioare, tară videri,
fără auzul urechilor, nu sunt vrednic să-mi agonisesc hrana vieţii ce din toate zilele” (Ibidem,
dosar 114/1835, f. 27); vezi şi mărturia din 27 iunie 1791 în care Vasile Rogoz spune că are 94
de ani („Ioan Neculce”, an I, fasc. 1, 1921, p. 110).
11 Apud, Pompei Gh. Samarian, Ciuma, p. 225.
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mănăstire şi să spună că a greşit în faţa lui Dumnezeu şi a lor. Acesta răspunde, din nou,
„că nu poate să meargă dc frica boierului şi a vătafului, şi pentru jăle feciorului ca să nu
fie izgoniţi din sat”. în acest fel, tatăl se sacrifică pentru copii, dar în nici într-un fel nu
se gândeşte să meargă la un medic pentru a se trata. Convingerea generală era că boala
se datora exclusiv jurământului mincinos depus în biserică şi că maladia de care suferea
nu putea fi tratată de nimeni.
Preotul Mihai din Vulpăşeşti, cel care după rânduiala comisiei i-a citit
jurământul, auzind, la rândul lui, că prisăcarul s-a îmbolnăvit, se duce la el acasă să-l
vadă. „Şi cum m-au văzut ne-au zis: «aşa-i părinte că pentru giurământu care am primit
eu de frica cuconului Costandin iaca ci pătimesc: mi-au trimis Dumnezeu bubele lui
Iov». Preotul îl sfătuieşte să meargă la mănăstire, la Roman, „unde este şi spital şi să-şi
mărturisească păcatul şi va câştiga şi sănătatea sufletului şi trupului” . La discuţia dintre
ei au participat şi două surori ale lui, Ştefana şi Tofana. Impresionate de boală, dar şi de
faptul că Gavril se temea să meargă la Roman din cauza vătafului, acestea roagă preotul
să-l dezlege de jurământ. Dar acesta refuză deoarece numai acela căruia i-a greşit îl
poate dezlega12.
Am prezentat, pe larg, acest eveniment deoarece ecoul lui13, după câte am văzut,
s-a răspândit în zonă. Ştiindu-se vinovat dacă mărturisea „strâmb”, orice boală carc
apărea după această faptă era un dat de la Dumnezeu, o pedeapsă divină de care nu se
putea feri. Nu avea nici un rost să te duci la medic, pentru că el nu putea să te
îngrijească. Singura şansă de a scăpa de boală era recunoaşterea păcatului săvârşit în
faţa preotului şi a celui căruia i-a greşit.
Există şi un tip de boală cauzat de fapte antisociale. Gligorie, fiul lui Pătrăşcan,
împreună cu alţii, au furat nişte oi Parascăi, femeie văduvă, cu mulţi copii şi fără nici un
ajutor. Deşi a întrebat pe mai mulţi din sat, nu poate afla cine este „furul” . în aceste
condiţii se adresează preotului rugându-1 să facă slujbe pentru depistarea vinovatului.
După câteva zile, Gligorie cade grav bolnav la pat. Având spectrul morţii în faţă, hoţul îl
cheamă pe preot şi îşi mărturiseşte păcatul, rugându-1 să înceteze slujbele, pentru ca
boala să nu i se agraveze. „Părinte, cu fiecare slujbă a ta simt că zilele mi se
împuţinează”.
Boala sau moartea, în anumite cazuri, afectează universul unor familii. Copiii
văd în ju r numai durere, ceea ce le distruge sănătatea. Ioniţă, fiul lui Gheorghe
Munteanu şi al Tofanei, de Ia o vârstă fragedă se confruntă cu această crudă realitate. îi
moare tatăl, mama se călugăreşte, el este dat la schitul Paşcani ca să înveţe carte.
Acestea până în vremea muscalilor când „tâmplându-să o ciumă foarte grea la Eşi, n-am
putut să viu să văz pe maică-me şi pe soru-me, c-am venit numai până ce-am trecut de
Podu Iioaiei şi acolo m-am tâlnit cu nişte oameni cunoscuţi ce cunoşte pc maică-me şi
mi-au spus precum că au murit şi maică-me şi soru-me, şi au fost având soru-me doi
copii şi au murit şi aceia dinpreună cu părinţii lor şi eu m-am scârbit foarte tare şi m-am
întors la mănăstire bolnav şi am zăcut mai an Ia părintele duhovnicul la schit. Şi

IJ Arhivele Naţionale Iaşi, Documente. XXX 11/30.
1' Vezi şi mărturiile locuitorilor din Poienile Oancei (Ibidem, XXXII/28) sau a lui Vasile
(Ibidem. XXXII/29).
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văzându-mă bolnav la mare slăbiciune, am dat adevărat zapisul mieu la măna părintelui
Simion stareţ pentru o casă a ine de la părinţii mei cu crâşmă cu pivniţă” 14.
De frică se îmbolnăvesc şi oamenii maturi. Un exemplu este ccl al lui Neculai
Popovici din Oprişeni, fiul preotului Anastasă, întâiul ctitor al bisericii „din arătatul sat”
care arată că „din vremea turcilor bolnăvindu-mă dc frică şi de grozăvie ce am pătimit,
din cari pricină am şi zăcut un an la pat, şi de atunce am rămas cu patimă de năduşală,
de tremurare şi slăbiciune a puterilor simţirii, încât pânea ce de toate zilele nu o poci sămi câştig şi mă aflu supt purtare de grijă a unui frate mai mare al meu” 15.
Spre deosebire de secolul în care trăim noi, speranţa de viaţă era destul de
redusă. Conform studiilor antropologice efectuate pe mai multe schelete din cimitire din
Moldova reiese că speranţa de viaţă la 20 de ani la femei era mai mică decât la bărbaţi16.
Aceasta se datorează în primul rând incidenţei mai mari a factorilor de risc la femei, atât
în timpul sarcinii cât şi la naştere (lipsa asistenţei medicale şi a instrumentarului
medical, a igienei precare) precum şi faptului că acestea se căsătoreau la o vârstă la care
organismul nu era pe deplin dezvoltat pentru maternitate (prima sarcină era în jurul
vârstei de 15-16 ani).
La rândul ei, căsătoria la o vârstă fragedă a fetelor duce la un număr mai mare de
văduve; cazurile de deces ale bărbaţilor înaintea soţiilor se datora în multe cazuri
diferenţei de vârstă între cei doi.
în afară de bolile interne oamenii sufereau şi din cauza altor maladii. între
acestea le enumerăm pe cele locomotorii, de vedere sau de auz. Aceşti oameni în
accepţia populară „însemnaţi de Dumnezeu”, în afară de faptul că nu puteau munci
pentru a-şi asigura traiul, erau dependenţi dc mila colectivă sau de a unor persoane care
se ocupau de ei. Aşa cum reiese din catastihul calicilor, în anul 1735, între calicii din
Iaşi se numărau 29 de orbi, 13 şchiopi, 10 ciunţi, 10 fulgeraţi, 7 stricaţi, 4 ologi, 3 surzi,
unul beteag, unul gură stricată şi altul gură rea17. La nivelul capitalei Moldovei aceştia
reprezentau doar pe cei înregimentaţi în breasla calicilor. Mulţi alţii se vor fi aflat în
îngrijirea familiei. Trebuie observat numărul mare de orbi în raport cu toate celelalte
defecte fizice. Nu credem că toţi aveau această boală din naştere, ci mai degrabă una
dobândită pe timpul vieţii, dar care nu putea fi înlăturată ca în timpurile actuale cu
ochelari.
Pentru secolul al XlX-lea avem numeroase exemple de oameni bătrâni şi
bolnavi. Astfel Vasile Antohi din satul Nadişa, ţinutul Bacău, în jalba pe care o adresa
Vistieriei, la 9 martie 1835, spunea: „Eu mă aflu omu peste 90 de ani şi mai bine, trecut
cu vârsta bătrâneţilor şi neputinţii, beteag de mâni şi de picioare, Iară videri, fără auzul
urechilor, nu sunt vrednic să-mi agonisesc hrana vieţii ce din toate zilele” 18. Către
aceeaşi Visterie se jeluiesc şi Grigoraş Hurduiu, Simion Berdilă, Neculai Crâste, Mafiei

14 „Ioan Neculcc”, an I, fasc. 1, 1921, p. 106.
15 Actul era scris la 16 iunie 1832 (Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, 41/1832, f. 55).
16 Dan Botezatu, Date antropologice privind unele comunităţi catolice din Moldova, în „Buletin
istoric”, 1/2000, Iaşi. p. 107.
17 Gh. Ghibănescu, Breasla mişeilor şi locul calicilor din Iaşi, în „Ioan Neculce”, fasc. 4, 1924,
p. 106.
IS Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar 114/1835. f. 27.
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Flore din satul Petreşti, ţinutul Bacău, oameni „fără videri, fără auzul urechilor, toţi
betegi de mâini şi de picioare” 19. La rândul său, Vasile Dospinescu din satul Păuneşti,
ţinutul Putna, „om neputincios, beteag de mâni şi di picioare, fară videre, fară auzul
urechilor”20 solicita Isprăvniciei Bacău să-l scoată de la plata birului.
Aşa cum era în spiritul epocii, bătrânii erau îngrijiţi de proprii copii. Dar atunci
când aceştia din urmă nu supravieţuiesc părinţilor sau cuplul nu are urmaşi, cei lipsiţi de
ajutor se apropie de rude, de preoţi sau se îndreaptă spre mănăstiri. Pentru a fi ajutaţi şi
a li se face toate cele creştineşti după moarte se dăruiesc cu toată averea celor care-i
ajută. Câteva exemple credem că vin să întărească cele afirmate de noi. Mărina, soţia lui
Ion Catargiul de la vamă, făcea o diată „Ia neputinţa boalii mele, înaintea morţii, la
mâna dumisali Stratului pârcălabul şi a soţului dumisale, Mărie, precum să se ştie că
murindu soţul meu Ion Catargiul, şi rămânându eu săracă, şi neavându noi copil din
trupul nostru şi rudele mele şi a soţului meu nu m-au căutat la boala şi Ia neputinţa mea,
eu am năzuit Ia dumnealor şi m-au grijitu la neputiţa mea la vreme de bătrâneţă fiind
eu şi fără videre, m-au căutat ca pre o maică unsprăzece ani de toate ce mi-au trebuitu şi
eu văzându mila dumnilor sale şi căutare ce bună ce-au făcut cu mine şi văzându-mă şi
eu acum la multă slăbiciune şi avându eu numai o casă cu locul ei aice în Eşi, lângă
Bărboiu, ... li-am dăruit această casă a ine dumilorsale Stratului şi soţului său, Mărie, şi
copiilor dumilor sale ... ca să mă grijească la moarte şi după moarte, şi să-mi de şi 2
sărindare, unul Ia Bărboiu unde poftescu să mă îngroape lângă soţul meu, şi un sărindar
să-l de duhovnicului meu ...”21.
O
altă văduvă, Măriuţa, soţia lui Statie, făcea danie lui Stratul şi a soţiei sale
Maria, o casă cu locul său din Iaşi. Iată ce spune testatara; „de nime silită, nici asuprită,
am socotit, neavându eu copiii din trupul mieu şi fiind fămee săracă şi bătrână
neputinciosă şi neavându pe nime să mă caute la greul meu şi având eu o casă aici în Eşi
cu locu cu totu ce easte lângă mănăstirea Bărboiului, peste uliţă, despre răsăritu ...
aceasta casă cu tot locul ei am dat-o eu danie şi miluire mai sus numiţilor Stratului şi
soţului dumisale. Marii, luându-i eu fecior ca să mă ţie în casă ca pe o maică şi să mă
grijească în viaţă câtu oi mai trăi şi la moarte să mă comânde şi după moarte să mă
grijească să-mi plătiască şi sărindare şi să mă pomenească ca pe o maică a dumniilor
sale după obiceiul legei creştineşti ...”~2.
Acolo unde bătrânii bolnavi nu se pot întreţine, intervine satul pentru ca
autorităţile să nu-i impună la bir. La rândul lor, bătrânii încearcă să se apropie de câte o
familie sau de o rudă pentru a primi îngrijirile necesare şi hrana zilnică, dar mai ales
pentru a avea cine să aibă grijă de pomenirile creştineşti după ce ei părăsesc accastă
lume. Cei mai mulţi îşi donează agoniseala pe care o au pentru înmormântare şi pentru
slujbele ce trebuie făcute unui mort timp de 7 ani.
Din jalbe observăm şi una din cauzele care îi duc pe bătrânii bolnavi şi lipsiţi de
îngrijire spre mila satului şi acceptarea comunităţii de a nu fi înregistraţi la bir şi anume
lipsa urmaşilor. Irimia Niţu din satul Cucăceşti, ţinutul Bacău, se jeluia domnului astfel:
„Vreme Celui de Sus m-au adus la vrâsta bătrâneţilor şi sunt bucuros di aş pute câştiga
" Ibidem, f. 69.
Jalba era înaintată la 19 noiembrie 1837 (Ibidem, dosar 203/1835, f. 12).
21 „Ioan Neculge”, fasc. 4, 1924, p. 142.
22 „Ioan Neculge”, fasc. 4, 1924, p. 139.
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hrana viaţii mele de toate zilele şi nu sunt putincios, întâi că la videre ochilor sunt slab
cu totul şi surd aş zice di aş ave măcar fii unde la nevoile mele poate m-ar fi agiutat ca
pe un părinte după datorie”23. La rândul său. Ion Cărăuşul se plângea că „eu mă aflu un
ticălos şi un neputincios în vârstă trecut piste 80 ani şi nici casă şi nici fimei şi nici
copil, nici vite nu am, şi petrecere me dintr-o zi pân într-alta este cu milă de la unii, alţii,
care să îndură şi mă miluiesc”24. Locuitorii stului Deleni, ţinutul Neamţ, la 24 aprilie
1832, dau mărturie prin care adeveresc că Gavril sân popa Bălan este „om bătrân şi
bolnav de câţiva ani, cât cu mânule nu poate să muncească pământul din pricina boalei,
nici ficiori nu are, şi altă stare de chiverniseală nu are”25.
Mulţi dintre cei bolnavi îşi găseau alinare mai ales la rude, care aveau grijă de ei.
Vasile Popa din Măgireşti, ţinutul Bacău în jalba pe care o adresează Visteriei îşi
prezintă pe scurt istoria vieţii şi a bolii sale. Bătrânul povesteşte că „mai înainte de
vreme m-am aflat preot desăvârşit şi fiindcă am greşit milostivului Dumnezeu mi s-au
luat darul preoţii cu tot rămâind mirean şi de atunce până acum lot dascăl bisericesc mam aflat; şi de la scriere catagrafii mi-au venit patentă pi numile meu şi fiindcă mă aflu
un omu pătimaş, Iară auzul urechilor, fără videre ochilor, nici sânt vrednic să-mi
agonisesc pâinea cca de toate zilele” solicită să nu plătească birul26. La rândul ei Maria,
a doua soţie a lui Iancu, văzând „că leacu nu mai amu pentru bubile mele ce am pe
trupul meu şi temându-mă dc sfârşitul vieţii mele, până mă aflu cu minţile întregi” lăsa
prin diată întreaga ei avere fraţilor săi27.
Lipsa urmaşilor era o problemă gravă pentru orice om în vârstă. Neputând
acumula pc timpul vieţii sumele necesare de bani sau produse care să-i asigure existenţa
zilnică în caz de imposibilitate fizică de a munci, bătrânii trebuiau să lucreze pământul
şi să aibă grijă de animalele care le ofereau un minim de hrană. Lipsa vederii, paraliziile
sau alte boli care nu Ie permitea deplasarea îi împiedicau să-şi obţină prin propriile
mijloace cele necesare vieţii.
Sunt şi bătrâni lipsiţi de îngrijire, chiar dacă au avut copii. Aceştia din urmă cu
timpul au plecat din casa părintească în alte locuri lăsându-şi părinţii singuri. într-o jalbă
a sătenilor din Bogdăneşti, ţinutul Tutova, scrisă ia 2 iulie 1832, adeveresc că Lupu
Giuşcă „a avut patru ficiori din care doi ficiori să află preoţi, dar bătrânul e rămas
beteag şi neputincios, sub nici un chip de a să putea hrăni”2' .
O bătrâneţe tristă şi fără alinare o au şi burlacii ce nu s-au apropiat de o familie care să
aibă grijă de ei. Mulţi dintre ei se găsesc între nevolnicii satului. La Pogoneşti, în
rubrica celor scutiţi dc bir se află şi un bătrân, burlac29situaţie similară şi în alte sate.
La fel ca şi burlacii, văduvele fără copii au acelaşi probleme. Lipsa unui ajutor la
bătrâneţe le tăcea vulnerabile în faţa necesităţii de a se întreţine. Şi numărul lor este
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destul de însemnat, într-o comunitate reprezentând, aşa cum vom vedea mai departe
până spre 10% din familiile recenzate.
între cei care nu au nici un rost la bătrâneţe sunt şi mulţi străini, probabil veniţi
în tinereţe în căutarea de muncă, dar care nu şi-au întemeiat în Moldova o familie.
Astfel, în catagrafia din anul 1831, în satul Priponeşti, întâlnim doi fraţi „străini”, unul
„stricat de picioare” (Iancu sân Mihaiu) şi al doilea „cu mâna stricată” (Constantin sân
Mihaiu) , iar la Năneşti, un străin era trecut în rândul nevolnicilor deoarece era bolnav
de epilepsie31. Situaţia celor veniţi şi care nu şi-au întemeiat familii pare a fi uneori
gravă, având în vedere că nu aici nici un fel de rude în locul în care trăiesc.
în acelaşi sat, Priponeşti, cu o comunitate mare pentru perioada respectivă, 245
de familii, sunt înregistraţi 26 de bătrâni şi nevolnici (10,6%). Cei mai mulţi au
probleme cu picioarele („cu picioarele stricate”, „cu viermi la picioare” (Mihalachi sân
Mihaiu Chipari)32, „bătrân şi beteag” (Constantin sân Toader)33.
Numărul mare al bărbaţilor nevolnici din Priponeşti nu este o excepţie. în
majoritatea satelor din Moldova între 5 şi 10% dintre bărbaţi nu sunt apţi de muncă.
Prezentăm câteva exemple care sperăm să fie edificatoare în acest sens: La Năneşti, ţin.
Tutova. din 172 de capi de familie 14 sunt trecuţi la bătrâni şi nevolnici (8,1%), la
Dămieneşti, ţinutul Roman, 33 din 267 de capi de familie (12,3% )'4, la Chiscani, ţinutul
Tutova, 32 dc nevolnici din 214 capi de familie (15,1%)35, la Deleni, ţinutul Tutova, 10
din 246 (4,2%)36, la Băneşti, ţinutul Tutova, 11 din 111 (10%)37.
La nivelul ocoalelor sau al ţinuturilor observăm că media celor care nu pot să-şi
asigure existenţa este în jur de 10%, având aici în vedere atât bărbaţii nevolnici cât şi
văduvele scutite de bir. în calculul nostru am avut analizat ocoalele ţinuturilor Tutova,
Tecuci şi Roman. Sunt şi excepţii, cum ar fi Ocolul de Jos, din ţinutul Romanului, cu o
medie a nevolnicilor de doar 3,85% (să fi trecut recenzorii mai mulţi nevolnici la bir în
condiţiile noului Aşezământ făcut după Regulamentul Organic?), sau Ocolul Simila,
ţinutul Tutova, cu o medie de 9,50%.

■' Irimia Niţu scria jalba Ia 16 deccmbric 1837 (Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei,
dosar 203/1835, f. 29).
1 Jalbă din 23 iulie 1832 (Ibidem, dosar 41/1832. f. 63).
25Ibidem. f. 7
2,1Jalbă din 20 august 1832 (Ibidem, f. 71).
"J ..Miron Costin”, an III, no. I, 1915, p. 10, nr. 238.
2SArhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar 41/1832, f. 32.
2'f Ibidem, dosar 186/1831, f. 68.

30 Ibidem, f. 60.
11 Ibidem, f. 72; tot pentm că era epileptic, Mihai sîn Lupu Bîrjovanu, din satul Porceşti solicita
să fie scutit dc bir (Ibidem, f. 82).
0 Ibidem, f. 60
33 Ibidem, f. 72
34 Lista bolnavilor şi bătrânilor înregistraţi dc catagrafia din 1831 cuprinde: chior dc ochi (2),
beteag dc mână (2), olog (4), olog de mănă şi dc picioare (3), bolnav de dcrscle, nebun, tară
picioare (2). ciunt de mănă (1), c-un şarpe în burtă (I), stricat de şăle di car (1), ceilalţi fiind
bătrâni şi neputincioşi (ibidem, dosar 285/1831, f. 98). în recensământul efectuat un mai
târziu, în 1832, la acelaşi număr de recenzaţi avem 24 de bătrâni şi nevolnici (Catagrafiile
Vistieriei Moldovei (1820-1845). I. Ţinutul Romanului. Partea a 2-a (1832), volum editat de
Silviu Văcaru şi Mircea Ciubotaru, Iaşi, 2009. p. 273 şi 379).
s Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar 183/1832, f. 56.
Ul Ibidem, f. 63.
37 Ibidem, f. 71.
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Ţinutul Tutova
Ocolul Simila 303 bătrâni (9,50%), 356 văduve (11,20%), la un total de 3160 capi de familie38
(10,30%)
Ocolul Tutova
222 bătrâni (6,85), 235 văduve (7,29%), la un total de 3223 capi de familie39
(7,07%)
Ocolul Pereschiu 226 bătrâni (8,73%), 286 văduve (11,05%), la un total dc 2588 capi de
familie40 (9,89%)
Ocolul Racova 165 bătrâni (8.73%), 218 văduve (12,89%), la un total de 1890 capi de familie”
(10,81%)
Total 915 bătrâni (8,43%), 1095 văduve (10,08%), la un total dc 10861 capi de familie (9,25%)
Ţinutul Roman
222 bătrâni (5,81%), 431 văduve (11,28%), la un total dc 3819 capi de familie

Ocolul de Sus
(8,54%)
Ocolul de Mijloc 215 bătrâni (6,60%), 309 văduve (9,48%), la un total de 3257 capi de familie
(8,04%)
Ocolul de Jos
154 bătrâni (3,85%), 392 văduve (9,82%), Ia un total de 3990 capi de familie
(6,83%)
Total
591 bătrâni (5,34%), 1132 văduve (10,20%), la un total de 11066 capi de familie42
(7,77%)
Ţinutul Tecuci'13
Ocolul Bârlad 164 bătrâni (5,37%), 238 văduve(7.80%), la un total de 3049 capi de familie
(6,58”)
Ocolul Tecuci 87 bătrâni (4,63%), 166 văduve (8,83%), la un total de 1879 capi de familie
(6,71%)
Ocolul Nicoreşti 133 bătrâni (4,23%), 340 văduve (10,81%), la un total de 3143 capi de familie
(7,02%)
Ocolul Polocin 265 bătrâni (6,26%), 413 văduve (9,74%), la un total de 4230 capi de familie
( 8,00 %)
Ocolul Berheci 172 bătrâni (4,03%), 276 văduve (6,46%), la un total de 4267 capi de familie
(5, 24)
Ocolul Zelctin 291 bătrâni (5,89), 373 văduve (8,83%), la un total dc 4222 capi dc familie
(7,36%)
Total 1112 bătrâni (5,34%), 1806 văduve (8,68%), la un total de 20790 capi de familie (7,01%)
Dar nu toţi bolnavii sunt şi bătrâni. Unii devin inapţi pentru muncă în urma
accidentelor suferite în diverse întâmplări nefericite. în foarte multe locuri întâlnim
oameni „cu beteşug”, precum Pavel Uruiuc din Teţcani, ţinutul Roman, „stricat de o

38 Ibidem, f. 91.
39 Ibidem, dosar 185/1831, f. 104.
40 Ibidem, dosar 182/1831, f. 87.
11 Ibidem, dosar 184/1831, f. 68.
42 Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). I. Ţinutul Romanului. Partea a 2-a (1832), p
381.
43 Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, dosar 177/1831, f. 104.
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moară”44, Ion sân Vasile Viţholu din Năneşti „cu mâna arsă”45. Vasile Buraga din
Dăneşti, ţinutul Vaslui, „om cu totul bolnav şi stricat şi beteag dc o spată”46, Ioniţă sân
Ştefi şi Grigoraş sân preot Vasile Ciuniaga din Costeşti, ţinutul Tutova, „ciunţi de o
mână”47, sau Vasâli din satul Dămieneşti, ţinutul Neamţ, „stricat di şale di car”48.
Sunt oameni cu deficienţe motorii din naştere, cum este cazul lui Vasili sân
Gheorghi Râbeţe din Băneşti, ţinutul Tutova, „cu picioarele sucite, olog şi cu o mână
stricată”410, sau Ştefan sân Ion Morariu, „nevolnic de o mână, fiind cu totul săcată”50.
Iată însă cum arată lista cu oamenii nevolnici din satul Tunsăşti, ţinutul Tutova:
trecut cu vârsta şi un picior stricat, bolnav de mulţi ani, trecut cu vârsta şi cu picioare
stricate, cu picioarele stricate şi chioru de un ochi, epileptic, neputincios51, surd şi
surpat52, cu o mână stricată, lipsit de minte53, sau din satul Costeşti, acelaşi ţinut: ciunt
de o mână, cu o mână stricată, cu o mână stricată şi neputincios, cu o mână şi un picior
stricat, cu un picior stricat, cu obrazul şi un ochi stricat şi surpat, om stricat54 cu totul,
orb de ochi, orb şi surpat, surd, trecut cu vârsta şi stricat, trecut cu vârsta şi picioarele
stricate55. Dacă toate aceste infirmităţi sunt motive de a fi scos de la plata birului, să
vedem acum care ar fi bolile cele mai răspândite la nivelul populaţiei orăşeneşti cu un
nivel scăzut al venitului, fară a şti însă şi vârsta celor care sunt internaţi în celc două
spitale civile din Moldova: Spitalul din curtea Mănăstirii „Sfântul Spiridon” din Iaşi şi
Spitalul din curtea Mănăstirii „Precista” din Roman.
Analizând rapoartele lunare adresate Comitetului Sănătăţii de către celc două
spitale observăm numărul infim de oameni care se internau, puţin peste 100 pe lună.
Erau spitalizaţi, după toate probabilităţile oamenii săraci şi de multe ori în faza finală a
bolii, deşi statistic vorbind, numărul deceselor pacienţilor din spitale este destul de mic
pentru nivelul în care se afla actul medical în acea perioadă, 4-5% din cei internaţi.
Raportarea se făcea la următoarele boli: friguri (febră), troahnă (gripă), lingoare
(febră tifoidă, boală transmisă prin apă şi mâini nespălate, caracterizată prin febră mare,
şi tulburări intestinale), flogos la ochi (înroşire a ochilor), junghi, reumatism, dropică
(acumulare de lichid în abdomen, ciroză), oftică (tuberculoză), diaree, cu răni,
împuşcaţi, cangrene, dambla (apoplexie, pierderea bruscă a cunoştinţei cauzată de o
hemoragie cerebrală), cu buboaie, cu răni vechi, cu picioare tăiate, cu patima galica
(sifilis). Cei mai mulţi morţi sunt dintre cei internaţi cu ciroză şi tuberculoză, urmaţi de
cei cu picioarele tăiate. Aproape jumătate dintre cei internaţi au patima galica, adică
44 Ibidem, dosar 195/1839, f. 9.
45 Ibidem, dosar 186/1831, f. 72; vezi şi cazul din satul Mănzaţi, ţinutul Tutovei, „cu un picior
ars” (ibidem, dosar 183/1832, f. 21).
4,1 Ibidem, dosar 41/1833, f. 40.
47 Ibidem, dosar 182/1832, f. 80.
48 Ibidem. dosar 285/1831, f. 98.
49 Ibidem, dosar 183/1832, f. 71.
50 Ibidem, dosar 195/1835, f. 16.
51 Lipsit dc putere fizică, slab. neajutorat.
52 Bolnav de hernie.
53 Ibidem, dosar 183/1832, f. 11.
54 Bolnav, vătămat.
ss Ibidem, f. 80.
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sifilis. După toate probabilităţile această boală contagioasă făcea ravagii în lumea
săracă. Dacă în lumea satului tratarea bolilor sc făcea prin mijloacele tradiţionale, în
mediul urban începe să se observe o mai mare deschidere către medic şi folosirea
medicamentelor.
Aşa cum am spus şi la început, subiectul este unul dificil şi aceasta datorită
faptului că „actorii” sunt oameni în situaţie limită. Dar, trecând peste tristeţea şi durerea
lor, putem afla multe informaţii care pot completa o pagină de istorie socială.
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Rezumat: Microorganismele atacă de obicei diferite materiale organice cum ar
fi: hârtie, textile, lemn, coloranţi, piele şi pergament, ducând la apariţia
binecunoscutelor simptome la suprafaţa acestora. Praful şi alţi compuşi din aer pot li
surse de nutriţie pentru bacterii şi lungi. Umiditatea relativa de 65%, temperatura de
20°C, un pH neutru spre acid şi prezenţa surselor organice de nutriţie sunt condiţiile
optime de creştere şi reproducere a multor specii dc mucegai prezente pc obiectele
muzeale. Cu toate acestea, sporii pot rămâne în stare de latenţă la valori scăzute de
temperatură şi umiditate, pentru o lungă perioadă de timp, iar infecţia obiectelor să fie
mai mult sau mai puţin ţinută sub control. Scopul acestui studiu a fost izolarea şi
determinarea speciilor de fungi de pe trei documente istorice pe suport de pergament
(sec. XV-XVII) aparţinând Muzeului Bucovinei, ce prezentau pete de mucegai. Au fost
determinate trei genuri de mierofungi filamentoşi cu distribuţie specifică pe pergament.
Speciile dominante aparţin genului Aspergillus.
Cuvinte cheie: biodegradare, documente istorice, pergament, fungi, aspergiloză.
Abstract: Microorganisms usually attack materials such as paper, textile, wood,
dyes, leather and parchment determining well known symptoms on the surface. Dust
and other air components can be potential natural sources of fungi and bacteria. Relative
humidity over 65%, temperature over 20°C, a neutral to acid pH, and prcsencc of
organic nutritive sources are the optimal conditions for fast growth and reproduction of
mould spccies, which attack museum objects. However, the spore can lie dormant at a
lower temperature and humidity, for a long time, and the infected objects can be. more
or less, kept under control. The aim of this study was the isolation and determination of
mould spccies from three historical documents on parchment (VX-XVII century)
belonging to Bucovina Museum, which were heavily colonized by fungi. The 3 fungal
taxa including filamentous mierofungi with specific distribution on parchment were
isolated. The Aspergillus genus was dominant.
Key words: biodegradation, historical documents, parchment, fungi,
aspergillosis.
1.
Introducere
Din totdeauna, artiştii au fost preocupaţi să găsească materiale potrivite pentru
lucrările lor, sau tratamente adecvate pentru unele materiale în sensul creşterii
rezistenţei acestora în timp. Majoritatea obiectelor de patrimoniu sunt alcătuite din mai
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multe materiale, astfel că riscul declanşării biodeteriorării este legat de materialul cel
mai vulnerabil prin care factorii biodeteriogeni îşi deschid drum spre ceilalţi
constituenţi. Cu cât elementul cel mai vulnerabil deţine un procent mai mare. cu atât
creşte susceptibilitatea acestuia Ia biodeteriorare. Simple urme de materii organice
deschid drumul instalării unui lanţ trofic care va reuşi în final descompunerea
substratului. Praful, alcătuit prin depunerea diferitelor particule din aer, scuame,
fragmente textile, ouă de insecte, spori microbieni, grăsimi etc., măreşte şi el
susceptibilitatea la biodeteriorare atât prin posibila sursă de nutriţie pe care o reprezintă
pentru primii colonizatori ai obiectului, dar şi prin higroscopicitatea sa prin care oferă şi
o umiditate optimă de dezvoltare.
II. Degradarea biologică a obiectelor de patrimoniu
Il.a. Investigaţia biologică
Elucidarea mecanismului de degradare a diverselor materiale organice sau
minerale din structura obiectelor dc patrimoniu naţional, cu explicarea fenomenelor care
au loc în timp între sistemele implicate în procesele de distrucţie şi eliminarea, sau
diminuarea lor, reprezintă o problemă fundamentală a activităţii de conservarerestaurare. Acest domeniu a făcut progrese spectaculoase în zilele noastre, datorită
dezvoltării metodelor moderne de investigaţie, care au permis cunoaşterea detaliată a
elementelor structurale şi interacţiunilor endogene şi exogene, respectiv în procesarea
factorilor cu activitate distructivă ireversibilă.
Cercetările de biodeteriorare sunt relativ recente; în România asemenea
investigaţii au început în urmă cu patru decenii iar biodeteriorarea operelor de artă şi, în
general, a obiectelor de patrimoniu cultural rămâne una din temele de cercetare cele mai
interesante. Biodegradarea operelor de artă constituite din materiale organice (hârtie,
lemn, ţesături, piele, pergament etc.) precum picturile pe pânză sau lemn, cărţile,
documentele etc., are loc mai ales datorită microorganismelor heterotrofe capabile de
degradarea enzimatică a substanţelor organice. Alte caracteristici ale materialelor, ca de
exemplu pH-ul, conţinutul de apă şi prezenţa impurităţilor condiţionează dezvoltarea
microorganismelor. Un anumit pH poate favoriza creşterea unei microflore acidofile sau
bazofile, higroscopicitatea unui material - şi în general materialele organice sunt mult
mai higroscopice decât cele anorganice -, prezenţa impurităţilor de diferite naturi pe un
material pot uşura instalarea unei microflore pe materialul respectiv.
Il.b. Noţiuni generale de conservare
Climatul e un factor important în ceea ce priveşte degradarea materialului
biologic, astfel încât în conservarea bunurilor de patrimoniu trebuie să se ţină seama de
complexul factorilor climatici. Temperatura şi umiditatea constituie factorii esenţiali,
fară de care nu se poate opera în probleme privind conservarea bunurilor materiale. La
aceşti factori se adaugă lumina, compoziţia şi dinamica acrului, ionizarea, etc. factori
care prin acţiunea lor conjugată determină realizarea unui microclimat favorabil
conservării bunurilor de patrimoniu sau, dimpotrivă, accelerează procesul de degradare.1
Prin caracteristicile sale climatul poate ridica adesea, probleme deosebit de complexe în
ceea ce priveşte acţiunea de conservare a bunurilor materiale. Variaţiile zilnice ale
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temperaturii şi umidităţii atrag o anumită variabilitate dimensională a obiectelor din
muzee şi colecţii. Spaţiile închise şi neaerisite, în care temperatura depăşeşte 25°C, iar
umiditatea relativă este mai mare de 70% creează condiţii favorabile proliferării
microflorei bacteriene, fungice şi chiar insectelor. Chiar Ia temperaturi mai scăzute,
lipsa aerisirii favorizează dezvoltarea micoorganismelor, ceea ce determină declanşarea
unor procese de degradare care se ţin lanţ, facilitând instalarea şi dezvoltarea unor
insecte dăunătoare2.
Umezeala favorizează o serie de procese chimice şi biologice cu consecinţe
asupra suporturilor organice cum sunt: lemnul, hârtia, pielea şi pergamentul, osul,
fildeşul, etc. Gradul crescut de umezeală devine o cauză a deteriorării obiectelor păstrate
în spaţiile închise. De aceea temperatura trebuie să fie permanent raportată la umiditatea
relativă a aerului şi a substratului, menţinerea lor la valori optime constituind o condiţie
esenţială a conservării.
Realizarea unui microclimat însumând totalitatea condiţiilor de temperatură,
umiditate, compoziţie a aerului, dinamica lui etc., reprezintă o cerinţă primordială în
conservarea bunurilor de patrimoniu, mai ales în prevenirea unor atacuri biologice.
Variaţiile de temperatură sunt admise, însă în limite reduse, I4-I5°C, iar
umiditatea trebuie să se menţină între 55-65%'\
Cunoaşterea valorilor nocive ale temperaturii (minime sau maxime) devine
instrument valoros în prevenirea şi uneori combaterea biodeteriorărilor.
II.C. Susceptibilitatea la biodegradare a pergamentului
Mediul de conservare a bunurilor culturale este, în acelaşi timp, un spaţiu
ecologic în care se pot instala populaţii de vieţuitoare specifice. Astfel, în măsura în care
mediul de conservare oferă spaţiu de viaţă pentru o populaţie de indivizi identici sau
care aparţin aceleiaşi specii, un asemenea mediu poate să fie recunoscut ca habitat al
speciei respective4.
Majoritatea populaţiilor instalate în mediul de conservare a bunurilor de
patrimoniu cultural mobil sunt consumatori (de exemplu insectele) şi distrugători
(bacteriile şi ciupercile).
în cazul marilor colecţii, cum ar fi muzeele, arhivele şi bibliotecile, resursele de
hrană specifică pentru anumite insecte şi microorganisme sunt, aproape, inepuizabile. în
asemenea medii se găsesc resurse mari de celuloză, amidon, proteine şi alte substanţe.
Rezultă că un mediu de conservare în care se păstrează o colecţie de bunuri de
patrimoniu reprezintă, pentru anumite specii de organisme, un mediu de existenţă dintre
cele mai sigure. Această siguranţă sporită este oferită de marea rezervă dc hrană, dc
condiţiile favorabile de temperatură şi, adesea, de umiditate, de lipsa ori de gradul
scăzut de concurenţă interspecifică.
Pergamentul a fost folosit încă din cele mai vechi timpuri ca material de scris, de
provenienţă animală, deosebindu-se de hârtie prin structura sa specifică formată din
fibre de colagen. Colagenul este una dintre cel e mai rezistente proteine la atacul
microorganismelor şi poate fi hidrolizat doar de enzime specifice numite colagenaze,

' Maria Mustaţă, Insecte dăunătoare bunurilor de patrimoniu, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”,
Iaşi, 1998, p. 84.

2Ibidem, p. 84.
1Ibidem, p. 85.
4 Florea Oprea, Biologie pentru conservarea fi restaurarea patrimoniului cultural. Editura
Maiko, Bucureşti, 2006, p. 189.
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produse de unele bacterii anaerobe din genul Clostridium. Pe lângă colagen, celelalte
componente din structura pergamentului (alte proteine, lipide, carbohidraţi, constituenţi
minerali sau impurităţi), He derivate din pielea originală, fie adăugate în timpul
manufacturării, sunt implicate în degradarea pergamentului.
Teoria conform căreia pergamentul a fost inventat în timpul domniei lui
Eumenes al II-lea în Pcrgamon (197-159 î.Hr) este depăşită, căci descoperiri mai
recente, ca documentele descoperite în anul 1969 în regiunea Hebran dovedesc faptul că
pergamentul a lost folosit din timpuri mult mai vechi, între secolele IX - VII î.Hr.
Plinius relata că originea utilizării pergamentului ca suport de scris se atribuie
concurenţei culturale existente între Eumenes II, regele Pergamului şi Ptolemeu V al
Egiptului deoarece acesta din urmă, temându-se ca Eumenes II va crea o bibliotecă care
sa umbrească faima celei din Alexandria, a oprit exportul de papirus, determinându-i
astfel pe cei din Pcrgamon să găsească alt suport de scriere. Din aceasta perioadă, (sec.
al II-lea î.Hr.) provine un vechi document grccesc pe pergament descoperit Ia Donra
Europos: este vorba despre cuprinsul unui contract destinat a fi inserai într-un registru
oficial. Tot din sec. al 11-lea Î.H. provin documentele de la Marea Moartă, descoperite în
1947, în grotele din Qumram; este vorba despre suluri de pergament de o importanţă
deosebită pentru civilizaţia iudaică.
După Herodot, sc parc că babilonienii şi ionicnii scriau pc pici depărate
provenite de la oi şi capre înaintea locuitorilor din Pcrgamon. Oricum, în Pergamon, un
oraş lângă Smyrna, în Asia Mică, mânu facturarea pergamentului a atins un nivel înalt de
măiestrie, calitatea pergamentului fiind îmbogătiţă prin punerea la punct a unei
tehnologii dc producere a pergamentului.
In Roma, pergamentul este prezent cu certitudine în secolul I î.H, conform
scrierilor lui Horatiu, care îl indica cu termenul de membrana. Folosirea sa era, însă
limitată la scrieri de interes trecător, prezentând avantajul de a putea 11 refolosit prin
ştergerea cernelii de carbon, cu ajutorul unui burete umed şi scrierea unui alt text5.
Fiind un material foarte higroscopic, proprietăţile pergamentului se modifică în
luncţie de umiditatea relativă a mediului în care este depozitat. Vechii pergamentari
cunoşteau bine această sensibilitate a materialului la prezenţa apei sub formă de vapori,
şi-l prelucrau astfel încât sa reziste la variaţiile dc umiditate. De asemenea, ci ştiau cum
să acţioneze asupra zonelor din foaia de pergament unde vaporii de apă puteau fi
absorbiţi mai uşor. în acest fel sc putea preveni ca substanţa fundamentală uscată şi
fibrele de colagen să se umezească prea mult, diminuând riscul atacurilor
microbiologice. Dacă însă pergamentul este depozitat în medii prea umede sau prea
uscate, aceste proprietăţi date de preparaţia iniţială dispar.6
Sc poate observa că, în conservarea preventivă a pergamentelor, unul dintre
factorii determinanţi este controlul parametrilor ambientali: umiditate, temperatură,
ventilaţie, iluminare naturală sau artificială. Trebuie însă să se ţină seama şi de factorii
climatici externi, cum sunt poluarea, variaţiile diurne, sezoniere sau anuale şi orientarea
D. M. Creangă, Conservarea,investigarea şi restaurarea bunurilor de patrimoniu pe suport
din piele. Editura Universităţii Suceava, 2006, p. 85.
Sofia Ştirban, Conservarea preventivă a manuscriselor miniate pe pergament, în Apulum

2000. 37, nr. 2, p. 400.
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clădirii. Condiţia fundamentală pentru o conservare corectă a materialelor dc natură
organică, în special a pergamentului, este constanţa valorilor termohigrometrice şi
situarea lor în limitele admise.
O
atenţie specială trebuie însă acordată unor pergamente climatizate de sute de
ani într-un anumit mediu, care a devenit mediul lor natural. Orice modificare bruscă a
parametrilor termohigrografici, chiar dacă arc ca scop o corectare a valorilor existente,
poate aduce mari prejudicii acestor opere.7
III.

Studiu de caz - Investigarea biologică a trei documente istorice pe
suport de pergament (sec. XV-XVII) aparţinând Muzeului Bucovinei

IILa Documentele istorice analizate
Cele trei documente istorice pe suport de pergament din colecţia Muzeului
Bucovinei sunt clasate în categoria tezaur pe baza unor fişe de evaluare. Criteriile
utilizate în procedura de clasare sunt vechimea, frecvenţa, starea de conservare, valoarea
istorică şi documentară, valoarea memorială, autenticitatea, autorul, atelierul sau şcoala,
precum şi calitatea formală.

Fig. 1 - a) Foto document istoric nr. inv. 2161; b) Foto document istoric
nr. inv. 2165; c) Foto document istoric nr. inv. 2156
Astfel, documentul istoric cu nr. inv. 2165 este emis în sec. al XV-lea la 3
septembrie 1473 de către voievodul Ştefan cel Mare, care dăruieşte mănăstirii Putna
„....m orile noastre proprii, din târgul Şiret” şi 12 buţi dc vin pc an, pentru pomenire,
între martori sunt menţionaţi fiii voievodului: Alexandru, Petru, Bogdan şi lliaş.
Documentul istoric cu numărul de inventar 2156 este emis în sec. al XV-lca la
13 noiembrie 1487 de către
voievodul Ştefan cel Mare care dăruieşte episcopieide
Rădăuţi trei sălaşe dc ţigani pentru pomenire.
Documentul istoric cu numărul de inventar 2161 este emis în sec. al XVII-lea la
15 martie 1624 de către Radu
Mihnea voievod, care întăreşte mănăstirii Solea 19 sateîn
ţinuturile Suceava, Botoşani, Dorohoi, Hârlău, Roman, Fălciu, Orhei.
Este esenţială determinarea cauzelor ce provoacă biodeteriorarea pentru cel care
întreprinde tratarea obiectclor dc pergament, deoarece, în funcţie de acestea, se alege
metoda şi procedeul adecvat, eficient, de îndepărtare a lor.
Documentele au fost expuse în diferite expoziţii în perioada 2008-2009 (nr. inv.
2165 la Voroneţ, 2156 şi 2161 în expoziţii in cadrul muzeului) şi au suferit variaţii mari
' Ibidem, p. 402.
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produse de unele bacterii anaerobe din genul Clostridium. Pe lângă colagen, celelalte
componente din structura pergamentului (alte proteine, lipide, carbohidraţi, constituenţi
minerali sau impurităţi), fie derivate din pielea originală, fie adăugate în timpul
manufacturării, sunt implicate în degradarea pergamentului.
Teoria conform căreia pergamentul a fost inventat în timpul domniei lui
Eumenes al II-lea în Pcrgamon (197-159 î.Hr) este depăşită, căci descoperiri mai
rcccnte, ca documentele descoperite în anul 1969 în regiunea Hebran dovedesc faptul că
pergamentul a fost folosit din timpuri mult mai vechi, între secolele IX - VII î.Hr.
Plinius relata că originea utilizării pergamentului ca suport de scris sc atribuie
concurenţei culturale existente între Eumenes II, regele Pergamului şi Ptolemeu V al
Egiptului deoarece acesta din urmă, temându-se ca Eumenes II va crea o bibliotecă care
sa umbrească faima celei din Alexandria, a oprit exportul dc papirus, determinându-i
astfel pe cei din Pergamon să găsească alt suport de scriere. Din aceasta perioadă, (sec.
al II-lea î.Hr.) provine un vechi document grecesc pc pergament descoperit la Donra
Europos: este vorba despre cuprinsul unui contract destinat a li inserat într-un registru
oficial. Tot din sec. al II-lea î.H. provin documentele de la Marea Moartă, descoperite în
1947, în grotele din Qumram; este vorba despre suluri dc pergament dc o importanţă
deosebită pentru civilizaţia iudaică.
După Herodot, se pare că babilonienii şi ionienii scriau pe piei depărate
provenite de la oi şi capre înaintea locuitorilor din Pergamon. Oricum, în Pergamon, un
oraş lângă Smyrna, în Asia Mică, manufacturarea pergamentului a atins un nivel înalt de
măiestrie, calitatea pergamentului fiind îmbogătiţă prin punerea la punct a unei
tehnologii de producere a pergamentului.
în Roma, pergamentul este prezent cu certitudine în secolul I î.H, conform
scrierilor lui Horatiu, care îl indica cu termenul de membrana. Folosirea sa era, însă
limitată la scrieri dc interes trecător, prezentând avantajul de a putea fi refolosit prin
ştergerea cernelii de carbon, cu ajutorul unui burete umed şi scrierea unui alt text5.
Fiind un material foarte higroscopic, proprietăţile pergamentului se modifică în
funcţie de umiditatea relativă a mediului în care este depozitat. Vechii pergamentari
cunoşteau bine această sensibilitate a materialului la prezenţa apei sub formă de vapori,
şi-I prelucrau astfel încât să reziste la variaţiile de umiditate. De asemenea, ei ştiau cum
să acţioneze asupra zonelor din foaia de pergament unde vaporii de apă puteau 11
absorbiţi mai uşor. în acest fel se putea preveni ca substanţa fundamentală uscată şi
fibrele de colagen să se umezească prea mult, diminuând riscul atacurilor
microbiologice. Dacă însă pergamentul este depozitat în medii prea umede sau prea
uscate, aceste proprietăţi date de preparaţia iniţială dispar.6
Se poate observa că, în conservarea preventivă a pergamentelor, unul dintre
factorii determinanţi este controlul parametrilor ambientali: umiditate, temperatură,
ventilaţie, iluminare naturală sau artificială. Trebuie însă să se ţină seama şi de factorii
climatici externi, cum sunt poluarea, variaţiile diurne, sezoniere sau anuale şi orientarea
D. M. Creangă, Conservarea,investigarea şi restaurarea bunurilor de patrimoniu pe suport
din piele. Editura Universităţii Suceava, 2006, p. 85.
Sofia Ştirban, Conservarea preventivă a manuscriselor miniate pe pergament, în Apulum,

2000, 37, nr. 2, p. 400.
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clădirii. Condiţia fundamentală pentru o conservare corectă a materialelor de natură
organică, în special a pergamentului, este constanţa valorilor termohigrometrice şi
situarea lor în limitele admise.
O
atenţie specială trebuie însă acordată unor pergamente climatizate de sute de
ani într-un anumit mediu, care a devenit mediul lor natural. Orice modificare bruscă a
parametrilor termohigrografici, chiar dacă are ca scop o corectare a valorilor existente,
poate aduce mari prejudicii acestor opere.7
III.

Studiu de caz - Investigarea biologică a trei documente istorice pe
suport de pergament (sec. XV-XVII) aparţinând Muzeului Bucovinei

Ill.a Documentele istorice analizate
Cele trei documente istorice pc suport de pergament din colecţia Muzeului
Bucovinei sunt clasate în categoria tezaur pc baza unor fişe dc evaluare. Criteriile
utilizate în procedura de clasare sunt vechimea, frecvenţa, starea de conservare, valoarea
istorică şi documentară, valoarea memorială, autenticitatea, autorul, atelierul sau şcoala,
precum şi calitatea formală.

&
Fig. I - a) Foto documcnt istoric nr. inv. 2161; b) Foto document istoric
nr. inv. 2165; c) Foto document istoric nr. inv. 2156
Astlel, documentul istoric cu nr. inv. 2165 este emis în sec. al XV-lea la 3
septembrie 1473 de către voievodul Ştefan cel Mare, care dăruieşte mănăstirii Putna
.......morile noastre proprii, din târgul Şiret” şi 12 buţi de vin pe an, pentru pomenire.
între martori sunt menţionaţi fiii voievodului: Alexandru, Petru, Bogdan şi lliaş.
Documcntul istoric cu numărul de inventar 2156 este emis în sec. al XV-lca la
13 noiembrie 1487 dc către voievodul Ştefan cel Mare care dăruieşte episcopiei de
Rădăuţi trei sălaşe de ţigani pentru pomenire.
Documentul istoric cu numărul de inventar 2161 este emis în sec. al XVII-lea la
15 martie 1624 de către Radu Mihnea voievod, care întăreşte mănăstirii Solea 19 sate în
ţinuturile Suceava. Botoşani, Dorohoi, Hârlău, Roman, Fălciu, Orhei.
Este esenţială determinarea cauzelor ce provoacă biodeteriorarea pentru cel care
întreprinde tratarea obiectelor de pergament, deoarece, în funcţic de acestea, se alege
metoda şi procedeul adecvat, eficient, de îndepărtare a lor.
Documentele au fost expuse în diferite expoziţii în perioada 2008-2009 (nr. inv.
2165 la Voroneţ, 2156 şi 2161 în expoziţii în cadrul muzeului) şi au suferit variaţii mari
Ibidem. p. 402.
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de temperatură şi umiditate (de la 40-45% UR la 70-75% UR) fapt ce a condus la
apariţia petelor de mucegai. în prezent, în depozitul în care se află documentele, UR
este de 40-45% iarna şi 50-55% vara.
Ill.b. Materiale şi metodă
Cele trei documente istorice pe suport de pergament prezentate mai sus,
respectiv nr. inv. 2165, 2156 şi 2161 au fost studiate din punct de vedere al încărcării
biologice.
Materiale utilizate:
- plăci Petri;
- mediu de cultură Sabouraud;
- pense, bisturiu, ace etc., instrumentar pentru recoltare;
- lame si lamele;
- stereomicroscop şi microscop optic.
Pentru analiza microbiologică, prelevarea probelor este o acţiune deosebit de
importantă care, prin detaliile sale, este, prin excelenţă, o acţiune calificată8. Din acest
motiv, prelevarea o tace, de regulă, numai personalul iniţiat în lucrări de microbiologie.
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Rezultate şi discuţii:
Degradarea biologică (microbiologică si macrobiologică) a pergamentului poate
fi provocată atât de factori interni (legaţi de calitatea pielii crude si a modului ei de
procesare) cât şi de factori externi (legaţi de condiţiile ambientale dc conservare). Din
acest motiv se recomandă iniţierea unor investigaţii biologice efectuate de specialist
chiar în condiţiile în care conservarea activă îndreptată asupra acestor obiecte se va face
prin mijloace de prevenţie şi nu prin tratament biologic propriu-zis, acesta putând fi
făcut ulterior selectiv, prin mijloace specifice în funcţie dc necesităţi.
Aspectul deteriorării microbiologice nu este aşa de clar mai ales când
deteriorarea este incipicntă; se constată uneori doar nişte pete colorate. Unele
microorganisme (bacterii - Clostridium, Vibrio, Bacteroides, Pseudomonas, Bacillus;
actinomicete - Streptomyces; fungi - Aspergillus, Chaetomium, Scopulariopsis,
Trichoderma, Penicillium) produc enzime proteolitice (colagenaze, cheratinaze) care
degradează colagenul nativ şi elastina din structura pergamentului.
Efectele superficiale se manifestă sub formă de pete, de diferite mărimi şi culori
(alb. negru, roşu, verde violaceu), eroziuni, ridicături, miros specific urât. Acestea pot fi
datorate miceliului, fructificaţiilor sau produşilor de metabolism care difuzează în
substrat, provocând modificări profunde ce duc la schimbarea proprietăţilor fizicochimice ale pergamentului.

Fig. 2 - a ) Pete de culoare închisă cauzate de mucegai; b) Prelevarea probelor
biologice în vederea identificării speciilor de fungi prezente pe document; c) Trecerea
probelor prelevate pe medii de cultură Sabouraud
Astfel, s-au prelevat 5 probe pentru analiza fungilor prin metoda amprentării (Pl
de pe documentul nr. inv. 2161; P2, P3 de pe documentul nr. inv. 2165 şi P4, P5 de pe
documentul nr. inv. 2156), apoi s-au trecut pe medii de cultură Sabouraud. După 5 zile
s-au făcut primele observaţii asupra caracteristicilor morfologice (forma şi dimensiunea
coloniei, culoarea etc.) a florei microbiene dezvoltate. După maturarea coloniilor (la 8
zile de la însămânţare) s-a efectuat fotografierea coloniilor, observaţii macroscopice şi
stereomicroscopice, izolarea, efectuarea preparatelor microscopice şi identificarea
speciilor existente pe baza caracteristicilor morfologice şi a studierii cheilor de
identificare.

Fig. 3 - a), b), c), d) - documente istorice pe suport de pergament - degradări
(rupturi, pete cauzate de fungi, pierderea lizibilităţii înscrisului)

x C. Booth, Introduction to general methods, în: Methods in microbiology voi. 4, London and
New York, Acadamic Press, 1971, p. 47.
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Rezultatele obţinute arată o încărcare biologică relativ mare. în urma analizelor
efectuate s-au identificat 5 specii de mierofungi aparţinând genurilor Aspergillus sp. (cu
trei specii A. flavus, A. niger şi A. fumigatus ), Trichoderma sp. şi Mucor sp.. Dintre
acestea, genul Aspergillus sp. a fost identificat în toate cele 5 probe, deci este prezent pe
toate cele 3 documente analizate. Trebuie menţionat faptul că aceste micromicete sunt
specii patogene care produc compuşi toxici, numiţi alfatoxine, iar prin inhalarea repetată
a sporilor se pot produce îmbolnăviri, numite comun aspergiloze (cauzează otite,
sinuzite, infecţii pulmonare la persoanele cu un sistem imunitar slăbii) precum şi reacţii
alergice. Din această cauză se recomandă luarea unor măsuri speciale la manevrarea
acestor documente (mănuşi şi mască de protecţie).
Ca şi metode de biocidare se recomandă aseptizarea casetelor de protecţie a
acestor documente prin curăţare cu soluţie de Preventol 3% dizolvat în alcool etilic
absolut şi apă distilată în raport de 1:2; igienizarea întregii încăperi în care sunt
depozitate documentele cu soluţie dezinfectantă pe bază de clor (cx. Biclosol, un produs
bactericid, fungicid, sporicid). Zonele afectate se vor tampona cu izopropanol (dacă
zona prezintă text sau imagini se va lucra pe verso) şi se vor aplica bucăţi de hârtie de
filtru impregnate cu tymol (sau spray-erea cu tymol).

Fig.4 - a), b), c) - Foto probele I, III şi IV la 8 zile de incubare la 25°C

Fig.5 - a) Mucor sp., aspect microscopic (x 10), b) Aspergillus sp. 1, aspect
microscopic (x40)
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Concluzii
în urma studiului aprofundat şi a investigaţiilor făcute asupra celor trei
documente istorice clasate în categoria tezaur, din colccţia Muzeului Bucovinei, putem
concluziona următoarele:
Procesele de degradare sunt determinate de un complex de factori (compexul
etiopatogenic) dintre care cei mai importanţi sunt factorii biotici şi cei de microclimat:
temperatura şi umiditatea; diferenţele mari dc temperatură şi umiditate au favorizat
dezvoltarea atacului fungic, manifestat prin pete negricioase de diferite mărimi, miros
specific, decolorări etc.;
Documentele prezintă, de asemenea şi degradări fizice (pălări, plieri, rupturi,
fisuri, pierderi de material suport) şi fizico-chimice (rigidizare, ondulare, datorate
expunerii la variaţii de umiditate şi temperatură);
în vederea stabilirii încărcării microbiologice s-au efectuat analize care au dus la
identificarea următoarelor genuri de fungi: Aspergillus sp. (cu trei specii A. flavus, A.
niger şi A. fumigatus), Trichoderma sp. şi Mucor sp.
Trebuie acordată o deosebită atenţie măsurilor de conservare activă ce trebuie
aplicate, măsuri ce se referă în mod special la controlul factorilor de microclimat, şi
anume asigurarea parametrilor termici, de umiditate şi a curenţilor de aer conform
normelor de conservare în vigoare (temperatura să fie cuprinsă între 18-20°C, iar
umiditatea relativă între 40-65%) cu ajutorul unor instalaţii; controlul periodic în
vederea identificării unui atac fungic sau xilofag; desprăfuiri şi curăţiri uscate periodice;
îndepărtarea surselor dc iluminat excesiv care produc degradări etc.
Dacă umiditatea aerului se menţine la valori mari, chiar o durată mică de timp,
sporii ciupercilor şi bacteriilor, aflaţi în stare latentă, pot începe să germineze şi să
declanşeze acţiunea de distrugere. Aceste microorganisme afectează nu doar suportul, ci
şi culorile, pigmenţii sau, mai precis, lianţii dc natură organică ai acestora.
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FO R M Ă ŞI IM A G IN E : IN T E R V E N Ţ II D E R E ST A U R A R E A SU PR A
U N EI B IJU T E R II M E D IE V A L E *
Ilie C O JO C A R IU , C onstantin A PA R A SC H IV E I

Rezum at: în cadrul acestei scurte prezentări, dorim să facem cunoscute
principalele etape pe care le parcurge un obiect din metal, în cazul de faţă un cercel de
tâmplă confecţionat din argint, aparţinând Evului Mediu, în timpul procesului de
restaurare. Fundamentul demersului este constituit de dorinţa de a informa pe cei
interesaţi de aceste aspecte, dar şi scoaterea în evidenţă, punerea în circuitul ştiinţific a
unei opere originale, de o valoare istorică şi estetică deosebită.
C uvinte cheie: Evul Mediu, Cetatea de Scaun, cercel de tâmplă, argint,
restaurare.
A bstract: In the following paper we present the main stages of the restoration
process of a metal object, namely a silver temple pendant from the Middle Ages. The
purpose of the discussion is to share the information with anyone intcrested in these
aspects, but moreover, to bring to the attention of the scientific world an original piece,
of great historical and aesthetic values.
Key w ords: Middle Ages, Royal Fortrcss, temple pendant, silver, restoration.
Discutăm despre un cercel de tâmplă1 din argint, piesă de excepţie aparţinând
orfevrăriei medievale, care a fost descoperit în timpul cercetărilor arheologice prilejuite
de lucrările de restaurare a Cetăţii de Scaun de la Suceava". Pe parcursul acestor
cercetări, în colţul nord-vestic al curţii interioare, în spaţiul dintre zidurile de epocă
Petru Muşat şi cele ridicate de Ştefan cel Mare, în timpul săpării chesonului C I, a fost
surprinsă o parte din vechiul şanţ de apărare a fortului M uşatin. în umplutura acestui
* Comunicare susţinută în cadrul Simpozionului „Bucovina, File de Istorie”, ediţia a XIII- a.
Suceava, 25-26 noiembrie 2011.
1în literatura de specialitate, este cunoscut şi sub denumirea de inel de buclă sau inel de tâmplă.
Vezi, Zeno Karl Pinter, Aurel Dragotă, Ioan Marian Ţiplic, Piese ele podoabă şi vestimentaţie
la grupurile etnice din Transilvania (sec. 7-12), Alba Iulia, 2006, p. 9, 83.
2 Lucrările dc restaurare au început în 2011, iar cercetările arheologice de la Cetatea de Scaun a
Sucevei sunt efectuate de către un colectiv de arheologi din cadrul Muzeului Bucovinei.
Suceava compus din prof. Florin Hău, dr. Monica Dejan şi Ştefan Dejan, cărora le mulţumim
şi pe această cale pentru spectaculoasa piesă pusă la dispoziţie pentru restaurare, dar şi pentru
informaţiile preţioase oferite.
3 Este binecunoscut faptul că prima fază de construcţie a cetăţii de la Suceava, numită de către
specialişti Fortul Muşatin, a fost fortificat pe laturile de vest, sud şi est şi cu ajutorul unui şanţ
de apărare, care a fost abandonat, probabil, în primele decenii ale celei de a II - a jumătăţi a
sec. al XV- lea, pentm a lăsa locul unui nou element dc fortificare, mai eficient, primul zid de
piatră Ştefanian , datat de către specialişti în perioada 1475-1476, între bătălia de la Vaslui şi
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şanţ, pc lângă nelipsita ceramică medievală şi diverse resturi menajere, în special o
cantitate importantă de oase animale, la data de 3.08.2011 a fost descoperită şi bijuteria
care ne interesează mai departe.
Din punct de vedere artistic, acest cercel dc tâmplă4, lucrat din argint, face parte
din categoria ccrceilor cu montura sferică, iar veriga de prindere dc formă semicirculară,
în secţiune circulară, cu un capăt aplatizat romboidal şi perforat pentru ataşare, iar
celălalt capăt aplatizat are formă de spirală în volută cu două spire (vezi fig. 2, 4).
Veriga traversează sfera monturii, iar din observaţiile efectuate în cursul operaţiilor de
restaurare, am ajuns la concluzia că a fost ataşată după confecţionarea sferei, care
reprezintă baza monturii, apoi a fost ornamentată la zona de contact cu montura, cu fire
filigranate înfăşurate5. Ceea ce este foarte interesant este faptul că artizanul a gândit
opera sa în sistem cubic, deoarece pornind de la o sferă, confecţionată la rândul ei din
două semisfere din foiţă de argint (lipite între ele şi cu ajutorul unui tub scurt la partea
superioară, situat sub veriga de prindere), printr-un sistem interesant de aranjare a
elementelor decorative (benzi de fire filigranate, perle dc argint, piramide triunghiulare
cu latura obţinută din cinci perlc-granule), a reuşit să creeze o piesă originală, care
privită din punct de vedere geometric are feţe de cub şi de octaedru. A rezultat un corp
geometric denumit cub octaedric, cu şase feţe pătrate şi opt feţe triunghiulare, fiecare
faţă conţinând câte o piramidă, încadrate în triunghiuri şi careuri formate din benzi de
fire filigranate6. Forma finală a piesei s-a obţinut prin plasarea celor 13 piramide
(rezultând 14 feţe ale formei geometrice) pe feţele cubului octaedric (vezi fig. 4).
Din punct dc vedere dimensional. 0 cercel = 22 mm x 17 mm, iar G - 4,76 gr.
Pentru a clarifica unele aspecte ce ţin de aspectul şi forma obiectului, am căutat
unele analogii tipologice pentru piesa noastră. Astfel am aflat cea mai apropiată
analogie pentru cercelul nostru printre descoperirile din cadrul cimitirului medieval de
pe Câmpul Şanţurilor, situat pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun din Suceava, datat Ia
jumătatea sec. al XV-lea (vezi fig. 6)7. însă cercelul nostru prezintă evidente analogii şi
cu cerceii de tâmplă descoperiţi Ia Bălţaţi, jud. Vaslui, dataţi în a Il-a jumătate a sec. al
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XVl-lea (vezi fig. 7/3-4)8. Important de menţionat este faptul că, piesa prezintă evidente
caracteristici tipologice care o includ în categoria pieselor de podoabă de influenţă
bizantină sud dunăreană9.
Pornind dc la necesitatea faptului ca, în munca dc restaurare să nu se întreprindă
nici o operaţiune fără o investigare şi cunoaştere a modului în care a fost confecţionat
obiectul, a stării sale de sănătate10, şi în cazul de faţă, cunoaşterea stării de conservare, a
cauzelor degradării obiectului au fost obligatorii şi s-au situat la începutul fluxului de
restaurare. Astfel, în urma analizelor fizice efectuate la nivel macro- şi microscopic, în
cadrul sectorului de investigaţii fizice din cadrul Laboratorului de restaurare, s-a relevat
faptul că cercelul aflat în studiu, a fost lucrat dintr-un aliaj, în care argintul este
elementul de bază, care se prezintă într-o bună stare de conservare şi a rezistat foarte
bine în condiţiile vitrege din mediul dc zăcere, din umplutura şanţului de apărare.
Metalul nu era mineralizat, prezenta doar depuneri de sol, nisip şi var, şi un strat de
produşi dc coroziune specifici aliajului din care a fost confecţionat. Piesa se prezintă în
stare fragmentară, lipsindu-i cca. 2 % din materialul original de constituţie, câteva perle,
o piramidă şi fragmente de benzi de filigran. Fragmentarea piesei se datorează verigii de
prindere, care a fost montată după confecţionarea sferei, fapt care a necesitat perforarea
acesteia, iar datorită faptului că veriga traversează sfera monturii, în timpul utilizării
(uzură funcţională), a fragilizat zonele de contact producând fisuri rezultând pierderi de
material (vezi fig. 2).
în munca de restaurare se impune ca o nesitate stringentă examinarea minuţioasă
a pieselor aflate în lucru, pentru a se obţine maximum de informaţii şi detalii privitoare
la trecutul obiectelor, la starea de conservare a acestora, indicii care ne-ar putea conduce
la aplicarea celei mai potrivite metodologii de restaurare şi conservare.
în vederea restaurării obiectului aflat în discuţie, pe baza analizelor efectuate şi a
’
*11
problemelor de conservare relevate, am propus şi efectuat următorul flux tehnologic :

campania lui Mahomed, cuceritorul Constuntinopolclui în Moldova. Vezi, M. D. Matei,
Civilizata urbană medievală românească. Contribulii (Suceava până la mijlocul secolului al
XVI- lea). Editura Academiei, Bucureşti, 1989, p. 124-125.
I Acest tip de bijuterie era purtat de către femeile din Evul Mediu. Ile suspendat de
acoperământul de cap, fie direct de buclele de păr de pe tâmple. Vezi, Natalija Ristovska,
Temple
Pendants
in
Medieval
Rus:
How
Were
Tltey
Worn?,
în
http://www.britishmuseum.org/pdf/18%20Ristovska-opt-sec.pdf, accesat în 4.02.2012; Zeno
Karl Pinter, Aurel Dragotă, Ioan Marian Ţipi ic, op. cit, p. 83.
Ruxandra Alaiba, Tresors monetaires, 4. Băl(a(i, comm. de Tătărani, dep. de Vaslui, p. 69-89,
în Monnaies et parures du Musee Departemental "Ştefan cel Mare" de Vaslui, Corpus
Nummorum Moldaviae - III, lucrare colectivă editată dc V. M. Butnariu, Iaşi. 2007, p. 69 şi
urm., fig. 1-80; ***Tezaurul medieval de la Băl(a(i, com. Tătărani. jud. Vaslui, în
http://www.medievistica.ro/lexte/arta/starile/lezaur_baltati/tezaur_baltati.htm, în 23.10.2011.
II Al. Codarcea, Mineralogie. Cristalografia, voi. I. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
1965, p. 127.
' M. D. Matei, op. cit., pag. 208.

s Viorel M. Butnariu coord., Monnaies et parures du Musee departemental "Ştefan cel Mare" de
Vaslui, Panfilius, Iaşi, 2007.
9 Piese de podoabă cu piramide confecţionate din perle-granule de argint, de producţie sau
influenţă bizantină, tipare de turnat astfel de piese au fost descoperite pe teritoriul României
încă din sec. V-XI, vezi, D. G. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în
veacurile V-XI e.n.. Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 31-32, 103, fig. 9 : p. 111, fig. 199. Nu
ştim cu siguranţă, dar putem presupune că piesa noastră a putut fi creată într-un atelier de
bijutier local, dovada stând în descoperirea în timpul cercetărilor arheologice din cuprinsul
oraşului Suceava a atelierelor de prelucrare a metalelor, vezi, M. D. Matei. op. cit., p. 62 ;
Idem, Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, sec. XIV-XV!), Suceava, 1970. p. 86.
Dar. la fel de bine poate fi o piesă provenită pe calea schimburilor comerciale cu zona suddunăreană, vezi şi D. G. Teodor, op. cit. p. 65. însă, în acelaşi timp, deţinem ştiri documentare
aferente epocii, conform cărora, însuşi Ştefan cel Mare cerca stăruitor un argintar
transilvănean care urma să lucreze pentru nevoile domniei, cf. ***Documentele lui Ştefan cel
Mare. ed. I. Bogdan, voi. II. Bucurcşti, 1913, p. 360, apud, M. D. Matei, op. cit., p. 86.
111 A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, CPPC, Bucureşti, 2003;
Sergio Palazzi, Analisi chimica per l'arte e il restaura, Nardini Editore, Fiesole, 1997, p. 3.
" Toate aceste aspecte sunt în conformitate cu legislaţia în domeniu. Vezi O.U.G. nr. 1546, din
18 decembrie 2003 pentru aprobarea „Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor
culturale mobile clasate".
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Spălarea cercelului, deoarece prezenta depuneri de murdărie aderentă (vezi fig.
3), s-a făcut cu o soluţie de apă distilată la o temperatură de 40-50°C, şi detergent
neionic de tip C 2000.(Contrad), cu o concentraţie de 3%. Acest detergent este o
emulsie apoasă neionică, netoxică şi necorozivă, cu rol dezinfectant. Este utilizat în
restaurare pentru îndepărtarea substanţelor grase, uleioase şi a materiilor proteice, are
acţiune tensioactivă de suprafaţă şi nu conţine oxidanţi12.
Clătirea s-a efectuat după spălarea în soluţie cu detergent neionic, în băi
repetate de apă distilată. S-au controlat permanent parametrii apei (pH) în timpul şi după
băile de neutralizare a piesei.
Curăţarea chimică a avut Ioc în soluţie de Complexon III (sarea disodică a
acidului etilen diamino tetraacetic), cu o concentraţie de 3,72 %, pH 10,5 încălzită la o
temperatură de 40-50°, pentru creşterea vitezei de reacţie a soluţiei de curăţare. în
timpul efectuării tratamentului chimic au fost întreprinse perieri uşoare asupra
obiectului, cu pensule cu peri moi, pentru îndepărtarea produşilor de coroziune
solubilizaţi.
Clătirea după finalizarea operţiunilor dc curăţare chimică s-a efectuat în băi
repetate de apă distilată, până când pH- ul băii de clătire a fost apropiat de cel al apei
distilate iniţiale.
Uscarea piesei s-a realizat prin imersia în amestec de acetonă şi alcool etilic, în
părţi egale, şi expunerea la temperatura mediului ambiant al laboratorului, pe hârtie
absorbantă.
Peliculizarea de protecţie a piesei are rolul de a asigura conservarea acesteia şi
de a izola cercelul de acţiunea factorilor mediului ambiant, potenţial dăunători. în cazul
de faţă, peliculizarea s-a făcut cu ajutorul unei soluţii de Paraloid B 72, o răşină acrilică,
utilizată în restaurare pentru asamblarea, protecţia şi consolidarea bunurilor culturale.
Acest tip de răşina răspunde bine cerinţelor de reversibilitate, rapiditate a prizei,
rezistenţă la îmbătrânire caracteristici care au făcut-o foarte populară în practica de
laborator. Am ales pentru soluţia de peliculizare o concentraţie de 3 % Paraloid B72
dizolvat în toluen. Peliculizarea s-a făcut prin imersie repetată a obiectului pentru a
obţine o peliculă mai consistentă (vezi fig. 4 )13.
Uscarea cercelului astfel conservat s-a făcut pe o folie de polietilenă, la
temperatura laboratorului, repoziţionându-1 periodic pentru a se evita aderenţa dintre
piesă şi suprafaţa de uscare.
Consolidarea piesei a fost realizată prin umplerea interiorului sferei de argint cu
răşină epoxidică, de tip UHU. în acest mod, a fost asigurată cercelului restaurat, o
rezistenţă mult sporită la solicitările şi şocurile de natură fizică, la care acesta va fi
supus pe tot parcursul existenţei sale ulterioare.
Asamblarea fragmentelor disparate prin refacerea completă a cercelului s-a
făcut folosind ca adeziv Paraloidul B72 dizolvat în toluen, 15 % concentraţie. Au fost
reataşate la întreg o piramidă, o perlă şi un fragment de bandă de filigran (vezi fig. 5).
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Peliculizarea finală, de protecţie a piesei, efectuată cu ajutorul Paraloidului
B72, dizolvat în toluen, în concentraţie dc 5% (vezi fig. 5). Pelicula rezultată are
calităţile necesare asigurării unei bune conservări a obiectului: o bună aderenţă,
transparenţă, rezistenţă la agenţii chimici ai mediului de păstrare, perfectă
reversibilitate14.
Acesta este, prezentat succint, fluxul tehnologic dc restaurare pentru cercelul de
tâmplă descoperit la Cetatea de Scaun din Suceava în anul 2011. Foarte important este
faptul că o piesă deosebită din punct de vedere istoric şi artistic a fost salvată şi poate
sta la dispoziţia specialiştilor pentru a fi cercetată şi valorificată ştiinţific şi expoziţional.
De remarcat, deosebita inteligenţă a creatorului cercelului de tâmplă, care reuşeşte,
plecând de la o formă sferică, prin îmbinarea diverselor forme geometrice, ingenios
combinate, să creeze o imagine finală, cu aspect cubic.

Fig. 1. Vedere cu locul de descoperire.

12 Conform CTS, Catalogul general, produse, echipamente şi instalaţii în serviciul restaurării,
Sibiu, 2003, Fişa tehnică a produsului C 2000.
M. Leahu, Substanţe chimice şi materiale utilizate în restaurarea bunurilor culturale, CPPC,
Bucureşti, 2006.

14 Stephen P. Koob, The use of Paraloid B-72 as as adhesive: its application for archaeological
ceramics and other materials\ în Studies in Conservation, Voi. 31, No. 1 (Feb., 1986), p. 7-14.
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Fig.4.Cercelul de tâmplă după consolidare.

Fig. 5. Detaliu după restaurare.

Fig. 2. Cercelul de tâmplă înainte de restaurare.

Fig. 6. Analogie. Un alt cercel de tâmplă descoperit la Suceava.
Fig. 3. Detaliu din timpul restaurării.
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M O N IT O R IZ A R E A ST Ă R II DE C O N SE R V A R E
A B ISE R IC II S F Â N T U L G H E O R G H E A M Ă N Ă ST IR II S F Â N T U L I O A N
C EL N O U DIN SU C E A V A , 2008 - 2011
Paula V A R T O L O M E I, N atalia D Ă N IL Ă -SA N D U , L oredana A X IN T E

Rezumat: Lucrarea îşi propune să prezinte aspecte practice ale monitorizării
stării de conservare a unui monument istoric şi anume biserica Sfântul Gheorghe a
Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ca parte integrantă din cadrul
complexului proces de protejare a patrimoniului naţional şi mondial. Sunt prezentate
prin comparaţie degradări evolutive la nivelul elementelor componente ale
monumentului (pictură murală, acoperiş, soclu, trotuar, rigolă, iconostas etc.), care în
timp pot duce la pierderea integrităţii structurale a acestuia.
Cuvinte cheie: pictură murală, patrimoniu, monitorizare, conservare-restaurare,
degradări, micro- şi macroclimat.
Abstract: The present paper aims at presenting practicai aspects regarding the
monitoring of the state of conservation of one of the historic monuments, designedly St.
George church of Saint John the New monastery from Suceava, as part of the complex
process of preserving the naţional and world heritage. Progressive degradations of the
components of the monument (mural paintings, roof, plinth, pavement, drain,
iconostasis etc.) which can lead to loss of structural integrity over time are presented in
comparison.
Keywords: mural painting, heritage, monitoring, conservation-restoration,
degradations, micro- and macrocliinate.

Fig. 7. Analogie. Cercei de tâmplă descoperiţi la Bălţaţi, jud. Vaslui.

Biserica Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, a
fost înălţată de Bogdan al Ill-lea şi Fiul său Ştefan ccl Tânăr, între 1514 - 1522, conform
pisaniei1de la intrarea în biserică.
Valoarea excepţională a acestui monument este marcată de înscrierea lui pe
Lista Patrimoniului Mondial în 1993, în categoria Biserici din Moldova, România
(sec. XV - XVI), alături de alte şase ctitorii de seamă: biserica Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul, Arbore, biserica Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul
Gheorghe a Mănăstirii Humor, biserica Buna-Vestire a Mănăstirii Moldoviţa, biserica
Sfânta Cruce, Pătrăuţi, biserica Sfântul Nicolae a Mănăstirii Probota, biserica Sfântul
Gheorghe a Mănăstirii Voroneţ. în 2010, se alătură biserica învierea Domnului a
Mănăstirii Suceviţa. Trebuie amintită menţiunea specială pentru care aceste monumente
istorice au fost acceptate pe Lista Patrimoniului Mondial şi anume: valoarea

' Balş G., Bisericile lui Ştefan cel Mare, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, anul
XVIII, 1925, Ed. „Cartea românească”, Bucureşti, 1926, pp. 175-177.
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excepţională a picturii murale exterioare , de factură bizantină cu influenţă autohtonă.
Un stadiu în dezvoltarea vastului proces dc protejare a monumentelor istorice, o
reprezintă monitorizarea şi investigarea stării de conservare a acestora. Conform
legislaţiei în vigoare3, prin monitorizare se înţelege activitatea prin care se evaluează
periodic rezultatele măsurilor de protecţie asupra monumentelor istorice. Monitorizarea
se realizează în două etape4: una care cuprinde evaluarea stării de conservare a
monumentelor istorice şi cea de-a doua face referire la constituirea planului de măsuri
care se impune a fi luat în urma evaluărilor.
în această lucrare vom prezenta comparativ, aspecte ale stării de conservare a
bisericii Sfântul Gheorghe a mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, în perioada
cuprinsă între anii 2008 - 2011. Cercetarea stării de conservare a monumentului s-a
efectuat prin examinarea optică a suprafeţelor şi investigaţii specifice de laborator şi/sau
in situ. Astfel s-au constatat diverse tipuri de degradări, la nivelul elementelor de
arhitectură, componentelor artistice şi patrimoniului aferent monumentului analizat.
Biserica Sfântul Gheorghe se află într-o stare de conservare relativ bună. De-a
lungul timpului s-au efectuat lucrări de conservare-restaurare a picturii murale, atât la
exterior cât şi la interior, dar şi a patrimoniului aferent monumentului, în vederea
recuperării integrale şi unitare a întregului ansamblu. Monumentul este supus direct
interacţiunii factorilor mediului ambiant. Astfel pc ansamblu toate componentele
structurale ale unui monument istoric, suferă diverse procese de degradare, de natură
fizică, chimică şi biologică care pot fi reversibile sau ireversibile. Cauzele diverse pot
determina unul sau mai multe tipuri de degradare, dar în acelaşi timp pol da naştere unei
succesiuni de degradări, care decurg una din alta. Alături de factorii naturali (agenţi
atmosferici - umiditate, temperatură, vânt, lumină - praf, cutremure, agenţi
biodeteriogeni, săruri solubile) un rol în degradarea monumentelor istorice îl au şi
factorii artificiali - ca rezultat al activităţilor umane (poluare, incendii, vibraţii puternice,
folosirea la construcţie a unor materiale necorespunzătoare, intervenţii necorcspunzătoare asupra monumentelor, turismul cultural-religios). De cele mai multe ori aceşti
factori nu acţionează singular, ci se combină între ei, ceea ce face ca degradările
produse să decurgă dintr-un cumul de factori. Factorii de mediu din exterior
influenţează microclimatul, care este afectat totodată şi de utilizarea curentă a
edificiului. Din acest motiv, monumentul trebuie privit atât din punct de vedere al
microclimatului, cât şi al macroclimatului, între ambele existând o strânsă legătură.
Orice modificare de micro sau macroclimat poate determina în timp apariţia unor
degradări.
Dintre degradările cu o evoluţie vizibilă, apărute ca urmare a acţiunii combinate
2 World Heritage Committec, Convention concerning the protection of the World Cultural and
Heritage - report, seventeenth session, UNESCO, Cartagena, Columbia, 6-1 lDccember 1993,
Decision - 1 7 COM XI. p. 40, http://whc.uneseo.org/en/deeisions/3350, 28.12.2011.
' HG nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutulcadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista
Patrimoniului Mondial, Monitorul Oficial, Nr. 380 din 30 Aprilie 2004, Anexa 1. art. 3, în
„Revista Monumentelor Istorice”, nr. LXXIV, I.N.M.I.. Bucureşti, 2005, p. 75.
1Ibidem, Anexa I, art. 5, (1), a), b).
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a factorilor fizici, chimici, biologici şi umani, pe zonele restaurate sau nerestauratc, vom
enumera mai jos pe cele mai importante.
Evoluţia degradării mortarelor de la ultima intervenţie de restaurare5 este
vizibilă în pridvor şi pronaos (Fig. la , b). Acelaşi tip de degradare se observă şi în naos,
absida de sud, în zona uşii. Pe anumite porţiuni această degradare datorată uzurii
funcţionale, a antrenat şi desprinderea stratului suport.
în apropierea stranelor, pe zone uşor accesibile - registrul draperiei şi registrul
sfinţilor mucenici sau cuvioşi, în toate încăperile bisericii se pot observa lacune ale
stratului suport (Fig. 2b), ale stratului de culoare şi ale prezentărilor estetice de la
ultima restaurare (Fig. 3a). Aceste degradări se datorează asocierii unor cauze
naturale cu ccle provocate de factorul uman. Astfel prezenţa unor mici desprinderi ale
stratului suport în apropierea stranelor (pronaos, pridvor) combinate cu manifestările
necorespunzătoare ale omului au dus la apariţia diverselor degradări enumerate mai sus.
Dintre diferitele acţiuni ale omului enumerăm: incizări dc diferite feluri - dc la simple
zgârieturi, Ia inscripţionarea numelor prin incizie (Fig. 3b), scriere cu pixul, sau acţiuni
evidente de profanare (Fig. 4) şi nu în ultimul rând deteriorări ale intervenţiilor de la
ultima restaurare realizate prin ştergere, frecare repetată, etc.
Pierderea aderenţei stratului de culoare se observă bine în lumină razantă
(Fig. 5a) dar şi în lumină directă (Fig. 5b), prin exfolierile stratului de culoare şi
lacunele noi apărute. Această degradare o întâlnim local în naos, în pronaos dar mai cu
seamă în pridvor la nivelul registrului sfinţilor în picioare. Tot în pridvor se pot observa
izolat voaluri albe ca urmare a procesului de recristalizare a sărurilor. Pe aceste zone are
loc un proces de degradare marcat de pierderea adeziunii şi coeziunii stratului de
culoare. Formaţiunile cristaline ale eflorescenţelor saline, fac parte din categoria
nitraţilor - conform testelor in situ şi de laborator .
în zonele superioare ale tuturor încăperilor bisericii, paianjenii au ţesut de-a
lungul timpului, o reţea de pânză, ce micşorează gradul de vizualizare a picturii dar
care, totodată acumulează insecte şi suspensii din atmosferă, ce pot duce, prin greutatea
lor, la apariţia lacunelor în zonele în care sunt probleme de adeziune şi coeziune în
stratul de culoare. (Fig. 5c)
Iconostasul în ansamblul lui, atât icoanele, cât mai ales decorul sculpturii
policrome, se află într-o stare de conservare precară. întâlnim majoritatea formelor dc
degradare caracteristice picturii pe lemn, sculpturii policrome şi a structurii suportului
din lemn: depuneri de praf, fum, gudroane şi alte substanţe poluante, ancrasări ale
vernisurilor, slăbirea coeziunii între materiale la toate nivelurile stratului pictural
concretizate prin craclarea grundurilor, decolări dc pe suport, lacune şi exfolieri ale
peliculei dc culoare şi policromiei, fisuri, distanţări, lacune şi pierderea unor fragmente
din decorul sculptat, fragilizarea şi slăbirea structurii suportului din lemn determinat
îndeosebi de apariţia atacului xilofag. Menţionăm că pierderea rezistenţei mecanice a
structurii lemnului (registrul împărătesc) datorate îndeosebi atacului xilofag, reclamă
urgente intervenţii de conservare-restaurare (Fig. 6).
' Lucrările de conservare-restaurare ale picturii murale interioare au început din pridvor - anul
2000; vezi Oliviu Boldura, Pictura murală din nordul Moldovei modificări estetice şi
restaurare, Succava, Ed. Accent Prinţ, 2007, p. 256.
h Buletin de analiză chimică nr. 1/2012 - Laborator de Investigaţii, Muzeul Bucovinei.
283

Paula VARTOLOMEI, Natalia DĂNILĂ-SANDU, Loredana AXINTE

Lipsa mai multor ţigle din acoperiş a dus la pierderea funcţionalităţii
acoperişului bisericii (Fig. 7a). Atacul biologic (fungi, licheni, muşchi) se observă la
nivelul lemnului de la streaşină (Fig. 7b), dar şi pe ţigle. Infiltraţiile datorate scurgerilor
apelor meteorice, prin spărturile acoperişului au dus la degradarea zidăriei şi tencuielii
bisericii în zona cornişei. Degradări favorizate de infiltraţiile apelor meteorice se
observă pe latura de nord pe contraforturi, pe pereţii bisericii sub ferestre, pe vest sub
ferestre, pe sud în zona de deasupra soclului absidei şi în zona superioară a pridvorului
adăugat. De cele mai multe ori pe zonele în care persistă infiltraţiile apar degradări
datorate pierderii aderenţei tencuielilor şi efecte ale atacului biologic.
Umiditatea (de diferite tipuri) a favorizat apariţia agenţilor biologici (Fig. 8) pe
trotuarul perimetral (mai intens pe partea de nord a monumentului), pe soclu şi pe
mortarul de intervenţie anterioară de deasupra soclului, în special în zona absidei de
nord. Deasemenea, acţiunea umidităţii, a determinat pierderea aderenţei mortarelor
de rostuire de la soclu şi trotuar, producând izolat dislocări ale pietrelor componente
(Fig. 9), şi friabilizarea pietrei de la soclu pe latura de sud, respectiv vest. Migrarea
sărurilor spre exterior şi recristalizarea izolată a acestora la suprafaţa soclului, pc toate
laturile bisericii, a fost mijlocită de acţiunea combinată a variaţiilor microclimatului din
jurul bisericii şi naturii poroase a materialelor soclului.
In momentul de faţă, turnul clopotniţă se află în curs de restaurare şi
reabilitare, pe perioada 01.08.2011 - 01.08.2014 cu avizul Ministerului Culturii,
Nr. 365/M/2010, autorizaţie nr. 21/18.01.2011, (Foto 10a). Datorită degradărilor
evolutive (Foto 10b, c, d), care atentau la siguranţa publicului, dar şi bunei
funcţionări a turnului clopotniţă, a fost necesară înscrierea acestuia într-un
program de conservare-restaurare. Dintre principalele degradări existente la
nivelul turnul clopotniţă amintim: fisuri de structură pe laturile de nord şi sud, cu
dezvoltări laterale, dislocări ale pietrelor profilate cc marchează arcul pe latura de
sud, precum şi cele de la partea inferioară, de pe faţadele sud şi est, biodeteriogeni
pe toţi pereţii exteriori, atât în zona inferioară, superioară cât şi la nivelul lemnul
de la streaşină, pierderea coeziunii cărămizilor din zidărie, a aderenţei mortarului
de rostuire, a tencuielii şi nu în ultimul rând lipsa mai multor ţigle din acoperiş.
Zidul de incintă se află în curs de refacere, şantierul de lucru fiind deschis la
data de 12.04.2010 cu avizul Ministerului Culturii, Nr. 372/Z/2009, autorizaţie nr.
25/12.01.2011. Data finalizării acestor lucrări este stabilită la 12.04.2012. Dintre
degradările semnalate înainte de intrarea în refacere enumerăm: depuneri aderente şi
neaderente, dislocarea şi friabilizarea pietrelor componente, pierderea aderenţei
mortarelor de rostuire, fisuri şi atac biologic.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, se poate observa în mod concret cum
evoluţia degradărilor poate fi explicată atât printr-un mecanism de succesiune,
decurgând unele din altele, cât şi prin extinderea dimensională a degradărilor deja
existente. Pornind uneori de la cauze aparent insignifiante, combinate cu diverşi factori
de degradare se poate ajunge la probleme iremediabile în conservarea monumentului.
Din acest punct de vedere putem spune că monitorizarea permanentă a stării de
conservare a unui monument poate fi de un real folos în prevenirea evoluţiei
degradărilor prin informarea/atenţionarea instituţiilor abilitate.
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Fig. 1. Pronaos, perete vest, degradarea mortarelor de la ultima intervenţie
de restaurare - anul 2008 (a) şi anul 2011 (b).
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Fig. 2. Pronaos, perete sud, lacune în stratul suport - anul 2009 (a) şi
anul 2011 (b).
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Fig. 5. Pierderea aderenţei stratului de culoare, degradare observată în
lumină razantă (a), în lumină directă (b) şi fragment de culoare
suspendat în pânză de păianjen (c).

Fig. 3. Pridvor, perete est, degradarea picturii murale prin inscripţionarea
numelor - anul 2008 (a) şi anul 2011 (b).

Fig. 6. Iconostas - degradări la nivelul icoanelor şi al sculpturii policrome.

Fig.4. Pridvor, perete est, portret de sfântă - anul 2008 (a) şi în anul 2 011 (b),
urmare a unui act dc profanare
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Fig. 7. Degradări la nivelul acoperişului (a), cu efecte asupra elementelor
componente ale bisericii (b).
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Fig. 8. Faţada de nord, contrafort, soclu, evoluţia atacului
biologic - anul 2008 (a) şi anul 2011 (b).

Fig. 9. Pridvor de nord, soclu, pierderea aderenţei mortarelor de rostuire şi
friabilizarea pietrelor - anul 2008 (a) şi anul 2011 (b).

Fig. 10. Tumul clopotniţă în restaurare (a), exemplu de degradare
evolutivă - decembrie 2010 (b), iunie 2011 (c) şi decembrie 2011 (d).
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Rezumat: în toamna anului 2010 au început lucrările de conservare activă a
mobilierului liturgic din pronaosul bisericii Mănăstirii Suceviţa, operaţii impuse de
starea avansată dc degradare a obiectului. Piesa de mobilier (iconostasul de perete) a
fost realizată de ieroschimonahul Komentarie în anul 1805. Sculptura iconostasului
aparţine stilului baroc-rococo, specific culturii central-europene, iar pictura sa e de
factură occidentală. Iconostasul e alcătuit pe cinci nivele (registre) şi conţine 17 imagini
picturale, iar rama sa superioară (rama Coronamentului) cuprinde în cadrul ei icoana de
sărbătoare a bisericii - scena iconografică Pogorârea la Iad. Ulterior, această frescă a
fost repictată post quem 1805 în tehnica uleiului. Pictura în ulei, intitulată Pogorârea de
pe cruce, a fost îndepărtată în timpul restaurării picturii murale a peretelui, restaurare
care a avut loc în a doua jumătate a anului 2011. Operaţiile de restaurare aflate în curs
de desfăşurare urmează o metodologie complexă dictată în special de particularităţile
tehnologice de fabricaţie a iconostasului, care, de multe ori, sunt o reală provocare
pentru restaurator.
Cuvinte cheie: templon, tâmplă, iconostas.
A bstract: In the fall of 2010 the works of active conservation of the liturgical
woodwork from the narthex of the church of the Suceviţa Monastery started. These
operations were prompted by the advanced state of corruption of the object. The
woodwork item (the wall iconostasis) was made by hieroshemamonk Komentarie in the
year 1805. The sculpture of the iconostasis belongs to the Baroque-Rococo style
specific to the Central-European culture, the painting being in the Western European
style. The iconostasis is made up of five levels (registers), having 17 painted images,
and its superior cdge (the cornice) frames the fresco of the Descent into Hades. This
fresco was over-painted post quem 1805. The oii over-painting, the Descent from the
Cross, was removed during the restoration of the mural painting, restoration which took
place during the second half of 2011. The restoration works underway follow a complex
methodology dictated especially by the different techniques used for making up the
iconostasis, peculiarities which oftentimes prove to be a real challenge for the restorer.
Key words: templon, altar screen, iconostasis, liturgical furniture.
Introducere
Cuprinsă în Proiectul Nr. 12 / 2008 - RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
CONEXE LA MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA - ca Obiectivul Nr. 3, lucrarea de
Conservare-restaurare a iconostasului din pronaosul Mănăstirii Suceviţa, în prezent
aflată spre finalul operaţiilor, a debutat pe data de 10 Noiembrie 2010, având ca
antreprenor general pe S.C. LOIAL Impex S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava.
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O
dată cu demontarea acestui iconostas de perete 1 s-a descoperit ceva mai mult
decât jumătatea inferioară a. suprafeţei pictate în frescă a peretelui de est al pronaosului;
pictură care, de aproximativ două sute de ani, a fost pe deplin ascunsă privirilor pline de
admiraţie ale vieţuitorilor mănăstirii şi, îndeosebi, ale acelora care au vizitat de-a lungul
îndelungatei vremi minunatul locaş de spiritualitate şi cultură creştină de la poalele
Obcinilor sucevene. Fericitul eveniment a permis, de asemenea, realizarea cu succes a
operaţiilor de Conservare-restaurare la fresca peretelui de est al pronaosului şi la cea a
părţilor laterale aferente, de sus până jos.
Lucrările coordonate de domnul Oliviu Boldura, profesor dr. univ. la
Departamentul de CONSERVARE-RESTAURARE al Universităţii de Arte din
Bucureşti, s-au finalizat în toamna anului în curs şi au permis, de asemenea, să se pună
în valoare frumoasa icoană de hram a bisericii mănăstireşti - Pogorârea la Iad - din
ocniţa aflată deasupra uşii de acces în gropniţă (Fig. 4); imagine care, probabil, o dată
cu pictarea icoanelor din iconostas sau la o dată ulterioară acesteia a fost acoperită
integral cu scena intitulată Pogorârea de pe cruce (Fig. 3) şi pictată în ulei.
In continuare, se vor prezenta pe scurt, puţinele informaţii istorice referitoare la
acest iconostas, descrierea şi principale particularităţi tehnologice descoperite de-a
lungul restaurării lui parţiale, finalizând cu o expunere a celor mai importante concluzii
desprinse până acum.
A. Notă istorică
La baza peretelui de nord al pronaosului, spre răsărit, se găseşte o însemnare de
mână inscripţionată (Fig. 2), pe două rânduri, pc faşia orizontală roşie a brâului şi
imediat sub ea, pe fondul albastru al frescei. Recenta restaurare a picturii a reuşit să o
pună mai bine în valoare, prin acoperirea celorlalte graffiti, din jurul ei, care nu
prezentau vreo oarecare valoare istorico-documentară. Această inscripţie, realizată prin
zgâriere, ne prezintă de fapt actul de naştere al iconostasului de perete, prin care ni se
spune că « C e e t |...]K a H a c T a c b c o 'A a A b fM epocxH M O H axb KoMeHTapUw.
BeAMeoro C km to P o a 1 Box&ro # a §e » - < Acest <i>conostas a fost făcut de
ieroschimonahul Comentarie. Schitul Mare - Naşterea Domnului, 1805 >.
Cu excepţia datelor cuprinse în Registrul de inventar2 al mănăstirii şi în
Proiectul Nr. 12/2008, alte informaţii referitoare la acest iconostas de perete nu se mai
pot găsi. Chiar literatura de specialitate deloc neglijabilă cu privire la acest grandios
monument, unde s-a sperat a 11 găsite măcar câteva referiri - fie ele şi sumare, nu este
darnică. Diverse articole, monografii sau studii - din câte s-au publicat despre
Mănăstirea Succviţa - nu amintesc nimic despre acest iconostas. Deşi s-ar fi putut
menţiona - chiar şi în treacăt - câteva note tangenţiale despre această operă de artă,
autorii au preferat să le ocolească, trecându-le sub tăcere.
Ii. Aspect funcţional. Amplasarea iconostasului de perete (Fig. 1) în proxima
apropiere a suprafeţei zidului de est al pronaosului biserici mănăstireşti şi fixarea lui de
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acest perete explică pe deplin funcţia lui liturgică de odinioară, fiindcă - după cum se
ştie şi după cum se practică şi astăzi în bisericile mănăstirilor athonite - trei din cele
şapte Laude zilnice se săvârşeau în pronaos, şi anume: Miezonoptica, Ceasul al IX-lea şi
Pavecerniţa. Ori, această practică impunea în mod firesc existenţa în partea de răsărit a
(endo)nartexului a unui mic iconostas sau cel puţin a două imagini sacre: icoana
Mântuitorului Iisus Hristos şi icoana Maicii Domnului cu Pruncul.
Aşadar, se poate presupune că înaintea de anul 1805 ar fi existat şi aici - în
pronaosul Suceviţei, conform tradiţiei româneşti, icoane de închinare
- a căror
reminiscenţa se mai păstrează până astăzi în unele biserici parohiale şi mănăstireşti (de
pildă, Nemţu, Putna, Secu ş.a.) - care au fost înlocuite cu acest iconostas de perete
conform practicilor de „înnoire” uzitate în epocă. Dar, o dată cu întreruperea rânduielii
liturgice mai sus pomenite a încetat de drept adevărata lui menire, păstrându-i-se rolul
său iniţial doar în memoria colectivă a credincioşilor în virtutea căreia acest iconostas a
rămas considerat ca unul dc altar.
C.
D escriere com poziţională de ansam blu. Fiind fixat lângă un perete cu
pictură „al fresco", cu o uşă de acces în gropniţă şi cu o nişă de hram, iconostasul de
perete a fost construit în aşa fel de meşterul artist încât acesta l-a modelat după forma
arhitecturală existentă în pronaos, încadrând icoana de hram a bisericii ca o componentă
a lui. Probabil, aşa se explică faptul de ce fresca reprezentând icoana Pogorârii la Iad a
suferit o „pictare din nou” în tehnica uleiului; pictură considerată de specialişti ca fiind
„afiliată stilistic barocului rutean, specific sec. XVIII. " A
Privit în ansamblu, iconostasul de perete este o creaţie monumentală,
impunătoare, înrudită tipologic cu operele de artă încadrabile în familia tâmplelor de
altar. Acest fapt poate fi constatat cu uşurinţă la o sumară analiză a lui în raport cu
iconostasul de altar din spaţiul sacru al aceleaşi biserici. Din punct de vedere structural,
iconostasul de perele - aşa cum s-a descoperit la dezasamblarea lui - este alcătuit din
cinci registre etajate pe şase nivele, precum urmează:
1. registrul I - primul nivel (Registrul de poale)',
2. registrul al II-lea - al doilea nivel (Registrul de bază)',
3. registrul al III-lea - al treilea nivel (Registrul împărătesc)',
4. registrul al IV-lea - al patrulea nivel (Registrul frizei)',
5. registrul al V-lea - al cincilea nivel ( Coronamentul) şi al şaselea nivel
supraînălţat (Icoana de coronament).

1Proiectul Nr. 12/2008. p. 94. Din Fişa de obiect a iconostasului, cuprinsă în accst loc, se poate
cili la nota de subsol următoarea precizare referitoare la datarea operei de artă: «Inscripţie în
limba slavă, pe peretele de nord al pronaosului, lângă iconostas: „Acest iconostas l-a făcut
ieromonah Komentarie de la Schitul Mare, în anul 1805"».
Inventarierea iconostasului de perete s-a făcut la 31 Decembrie 1961.

' Aceste icoane de închinare sau - cum li se mai zic - proschinitare (grc. 7rpoota>vi-|ar|ţ închinare, închinăciune) puteau fi de dimensiuni mari şi/sau mici. Dacă icoanele aveau
dimensiuni mici, ele erau aşezate pe tetrapoade. în schimb, dacă dimensiunile lor erau mari,
atunci icoanele erau plasate pe diverse suporturi în poziţie verticală, în faţa cărora se puneau
icoane de închinare de dimensiuni mici pe anumite tetrapoade fixe sau mobile. O astfel de
practică este statornicită în Biserica Ortodoxă până astăzi în faţa altarelor. Cf. Constantine
CAVARNOS, Ghid de iconografie bizantină, traducere din limba engleză dc Anca Popescu,
Editura loipia, Bucureşti. 2005, pp. 35-7; Jl.M . EBCEEBA, A ^ ohckom muza ofîpaifoe XV-a.
O Memode padonibi u Modennx cpedueucKoeozo xydooKHUKa, MxuarejibCTBO « HH/1.PHK »,
MocKBa, 1998, p. 125.
1Proiectul Nr. 12/2008, p. 94.
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Mai mult, ansamblul său (Planşa 1), arhitecturat sub forma unui templon, este
organizat în spaţiu prin avansarea părţii superioare a coronamentului de deasupra nişei,
a consolelor şi a herme-lor celui de-al IV-lea registru, a coloanelor solomonice
semiindependente, cu capiteluri corintice, a medalioanelor mediane aplicate şi a
consolelor masive care flanchează poalele iconostasului. Partea sa centrală, aşezată
deasupra uşii de intrare în gropniţă, este alcătuită din frize arcuite, cu partea convexă
orientată în sus, având marginile lor inferioare sub formă de perdea dantelată.
Sculptura iconostasului este realizată în stil baroc-rococo, specific culturii
central-europene. Repertoriul său ornamental, dominat de motivele vegetale de tip acant
şi rozetă, este asemănător cu cel al iconostasului de altar din anul 1801. Alte motive
decorative, precum: panglica sau vrejul, ramele şi medalioanele polilobate, ciucurii,
volutele şi contra-volutele, modelează plastic suprafeţele celor cinci registre delimitate
de profilurile orizontale ale tălpii, ale cornişelor şi ale diverselor muluri. întreaga
suprafaţa exterioară a suportului de icoane este policromă. Motivele decorative sunt
poleite cu foiţă de aur şi de argint, iar fondul este pictat cu culoare verde. Policromia pe
stratul de argint al ornamentelor e obţinută cu vernis-uri albastre sidefii şi verzi.
Pictura iconostasului, realizată în tehnică mixtă, e alcătuită din şaptesprezece
imagini la care s-a adăugat pană nu demult şi scena Pogorârea de pe cruce. Cu excepţia
icoanei de coronament — Dumnezeu Savaot ' (Fig. 5), amplasată deasupra ramei
policrome ce îmbracă nişa de hram, celelalte icoane sunt ordonate pe patru rânduri,
dispuse două câte două, de o parte şi de alta a uşii de acces în gropniţă. începând de sus
în jos, primele trei rânduri de imagini dezvoltă pe verticală fie aceeaşi temă iconografică
(de exemplu, Adormirea Maicii Domnului), fie teme înrudite între ele, cu semnificaţii
asemănătoare (de pildă, ideea de jertfă, conceptele: de triadă, de asceză, de viaţă
pusnicească ş.a.). Astfel, începând de la nord spre sud, cele patru grupe de imagini se
dispun precum urmează:
1.1. Sfânta Treime la stejarul din Mamvri,
1.2. Sfinţii Trei Ierarhi;
1.3. Jertfa lui Avraam.
II. 1. Adormirea Maicii Domnului',
11.2. Aducerea Sfântului apostol Toma la mormântul Maicii Domnului,
11.3. Tăierea mâinilor evreului Jephonias de către Sfântul arhanghel Mihail.
III. 1. Schimbarea la Faţă',
III.2. Sfinţii apostoli Petru şi Pavel,
m .3. Sfinţii împăraţi Constantin şi mama sa Elena.
IV. 1. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul',
Interesant e faptul că o imagine asemănătoare (Fig. 6) se găseşte pe coronamentul
iconostasului din catedrala înălţării a Mănăstirii Sf. Fior şi Lavru din Kiev. După cum aflăm
din sumarele date oferite de autorii albumului, catedrala şi complexul mănăstiresc au fost
reconstruite după incendiul din anul 1811, sub supervizarea arhitectului A. Melensky. Din
aceste informaţii se poate deduce ideea că la începutul secolului al XlX-lea circulau în spaţiul
răsăritean al Europei modele de icoane, de factură renascentistă, cu reprezentarea plăsmuită a
lui Dumnezeu-tatăl. Faptul că o astfel de imagine nu este canonică, noi am fost nevoiţi să o
redefinim - în cazul nostru - cu numele generic de Dumnezeu Savaot. Cf. ***, Churches of
Ukrain, Mystetstvo, 2004, Kyiv, p. 178.
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IV.2. întâlnirea Sfântului Ioan Botezătorul cu lisus Hristos;
IV.3. Sfântul Onufrie împărtăşit de către îngerul Domnului.
Ultimul rând de icoane c format din cele patru medalioane mediane aplicate.
Fiecarc medalion, plasat deasupra unei icoane împărăteşti, poartă chipul zugrăvit al unui
Serafim.
D. Stare de conservare înainte şi imediat după demontare.
în urma unei analize organoleptice, iconostasul de perele din pronaosul bisericii
Mănăstirii Suceviţa acuză o „stare avansată de degradare a stratului pictural, atât la
icoane cât şi la forma decorativă sculptată şi policromată.
Pe fondul condiţiilor de microclimat variabile în timp fie de la un anotimp la
altul, fie de-a lungul unei perioade mai scurte de vreme: noapte / zi; săptămână /
săptămână etc. - condiţii favorizate în perioadele de sezon turistic şi de circulaţia
fluctuantă de turişti, îmbătrânirea firească a materialelor constitutive, uzul liturgic
îndelungat şi accentuat dc exploatările abuzive şi inconştiente ale unor credincioşi mai
zeloşi, intervenţiile dc curăţenie necorespunzătoare şi umiditatea ascensională din
pereţii limitrofi suportului de lemn, coroborată cu lipsa de ventilaţie în spaţiul liber
dintre iconostas şi perete sunt factorii principali care au determinat şi au susţinui
dezvoltarea fenomenului de degradare lentă şi continuă a sculpturii şi a stratului
pictural; fenomen observabil cu precădere mai ales la registrele inferioare ale
iconostasului.
Sculptura policromată prezintă o gamă diversă de degradări, dintre care s-ar
puiea enumera: componente decorative aplicate pierdute sau schimbate dintr-un loc în
altul (de pildă: ciucuri, elemente decorative aplicate pe ramele icoanelor împărăteşti
etc.); elemente decorative lipsă, mai ales la chenarele traforate ale icoanelor de poale;
elemente structurale desprinse, ridicate, crăpate şi fisurate; arsuri; biodegradări
evidenţiate la talpa suportului; intervenţii necorespunzătoare de consolidare şi fixare
(reparaţii improvizate). De asemenea, stratul pictural al policromiei acuză lacune majore
cu pierderea integrală sau parţială a părţilor sale constitutive: grund, peliculă de culoare,
foiţă de aur sau de argint.
Cum era şi firesc, pe întreaga suprafaţă a suportului de icoane se constată
„depuneri de natură eterogenă, depozite masive de murdărie în concavităţile formei şi
pe intradosul elementelor traforate ” 5; depuneri ancrasate de substanţe grase, praf şi
fum, precum şi urme mici ale unui atac xilofag activ (Fig. 8). De asemenea, se poate
observa pe ansamblu, cu o oarecare uşurinţă, o modificare substanţială a cromaticii
întregii policromii a iconostasului.
în ceea ce priveşte pictura iconostasului, se poate preciza că aceasta manifestă
„o degradare avansată a stratului pictural sub forma unor cracheluri puternic
distanţate’’ 5 (Fig. 9) la imaginile registrului împărătesc; lacune majore cu pierderea
totală sau parţială a stratului pictural; crachel-uri de vechime; desprinderi „oarbe’' şi „în
acoperiş” - acestea din urmă având pe alocuri cratere cu prăbuşiri interioare; fisuri pe
urma fibrei lemnului; desprinderi şi distanţări ale suportului de lemn (Fig. 14); arsuri;
„depuneri ulterioare aderente (microparticule atmosferice, fum, materiale de natură
străină etc.)" 5; vernis aglomerat şi acoperit cu murdărie ancrasată; urme rare ale unui
atac xilofag vechi.
6 Proiectul Nr. 12/2008. p. 92.
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E. Particularităţi tehnologice
După dezasamblarea iconostasului de perete s-au putut remarca, pentru început,
primele particularităţi ale tehnologiei de prelucrare a lemnului şi ale modului său de
asamblare pe componente. Astfel, fiecare piesă componentă a iconostasului prezintă pe
verso-ul său desene (Fig. 10) şi însemnări cu creionul în limba ucraineană (Fig. 11) şi în
limba rom ână7 (Fig. 12). Accste notiţe au fost scrise de meşterul sculptor cu scopul de a
se cunoaşte, la construirea iconostasului, poziţia fiecărei piese în ansamblul lui.
Parcurgând etapele de curăţire uscată, realizată prin pensulare şi aspirare, un fapt
deosebit a atras atenţia, şi anume puzderia de stropi şi direcţia multiplelor prelingeri de
grund de pe spatele componentelor modulare şi al elementelor sculptate şi traforate (Fig.
13). Ori, continuitatea8 stratului de grund pc suprafaţa modulată a decoraţiei sculptate, a
profilurilor, a ramelor şi a suporturilor de icoane împreună cu constatările amintite
demonstrează cu destulă limpezime faptul că iconostasul a fost acoperit cu grund după
asamblarea lui parţială, pe module de registre; în consecinţă, tot pe module a fost
realizată şi pictura întregului iconostas. Acest lucru a impus, în mod firesc, o vernisare
„pe verticală", cu consecinţele de ei rigoare; consecinţe concretizate în prelingeri şi
aglomerări neregulate ale filmului de vernis, observabile mai ales după prima toaletare a
suprafeţelor policrome şi pictate cu emulsii diluate de gălbenuş de ou.
O altă particularitate deosebită a tehnologiei de fabricaţie a iconostasului îl
constituie tipul său de pictură. Conform Buletinului de analiză JSr“ 274 din 12 Noiembrie
2010. grundul policromiei şi al picturii este realizat din sulfat de calciu - C a S O ^ H iO
(Planşa 2); tipul de clei fiind încă necunoscut, dar s-ar putea afirma totuşi - după
părerea noastră - că acesta este unul de tâmplărie (clei de piele sau de oase). în schimb,
conform aceluiaşi buletin. în compoziţia unor probe de culoare s-au descoperit urme de
plumb chiar şi acolo unde se presupunea a fi doar grund, poliment şi foiţă metalică. Cear însemna acest lucru? Răspuns: existenţa ionilor de plumb în probe care nu conţin
culori cu pigmenţi de plumb presupune dovada sigură a unor urme de sicativi. Ori, după
cum se ştie, sicativii erau întrebuinţaţi în prelucrarea uleiurilor fierte, în vederea
reducerii duratei lor de polimerizare. Prin urmare, se crede că atât în stratul de culoare
cât şi pe anumite suprafeţe ale policromiei exista urme mai mari sau mai mici de ulei
poliinerizat, sub formă de liant şi/sau de o lifă 9.
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Coroborând aceste rezultate şi interpretări cu aspectul pictural al celor
şaptesprezece imagini reprezentate se poate deduce, în mod cert, că numai pictura
icoanelor este realizată într-o tehnică mixă - „gras pe slab" (pictură în ulei peste una în
tempera sau tempera grasă), fiind apoi vernisată cu un lac pe bază de răşină (sandarac ?)
şi alcool. în rest, policromia, după toate probabilităţile, a fost pictată în tempera sau
tempera grasă, iar foiţele metalice de aur şi dc argint au fost acoperite cu vem i s-uri
colorate pe bază de răşină (sandarac ?) şi alcool, la care s-ar 11 adăugat pe alocuri şi ulei
de in (?) fiert. Dacă, acest tip de tehnică mixtă ar putea fi una dintre ccle mai importante
cauze care au dus la apariţia crachel-uri\or spectaculoase în stratul de culoare al
icoanelor împărăteşti, cu siguranţă el a constituit o piedică importantă în consolidarea
stratului de pictură pe suportul de lemn la cele patru icoane de poale, deoarece
friabilitatea grundului şi prezenţa picturii dc ulei au impus cu severitate renunţarea la
consolidarea clasică (prin alternanţă cald / rece) a stratului de pictură - pe alocuri cu un
aspect de puzzle - şi alegerea consolidării cu ajutorul emulsiilor concentrate de gălbenuş
de ou. adică a unui mod similar cu operaţia uzitată la consolidarea desprinderilor de pe
forma sculptată.
Concluzii: Rezumând ccle afirmate până aici, se poate creiona, în primul rând,
că acest iconostas de perete nu a trezit atenţia nici unui istoric dc artă. nici unui
cercetător fie el român10, sau străin. Şi chiar dacă au existat unele opinii în acest sens,
acestea nu au fost încă publicatc.
în al doilea rând, acest obiect de artă, supus discuţiei de faţă, reprezintă în mod
indiscutabil încă o dovadă a „înnoirilor” apărute în bisericile româneşti din Nordul
Moldovei aflat sub ocupaţie habsburgică. Actul de naştere al iconostasului, inscripţionat
pe fresca peretelui de nord în imediata sa vecinătate, certifică nu numai finalizarea unei
lucrări de artă, ci şi un fapt istoric, şi anume acela că „Ţara Fagilor” din Nordul
Moldovei, anexată samavolnic Imperiului Habsburgic la 7 Mai 1775, era deschisă
multor influenţe occidentale, de tip renascentist şi umanist, venite prin Galiţia în al cărei
teritoriu „Bucovina” fusese încorporată imediat după Convenţia din 12 Mai 1776.

Această însemnare trecătoare, de puţină însemnătate la prima vedere, ascunde un fapt deosebit
de importat, şi anume acela care susţine ipoteza realizării iconostasului de perete în atelierele
Mănăstirii Suceviţa, sau undeva prin apropiere. Mai mult, prin prezenţa unei însemnări
româneşti alături de cele scrise în limba ucraineană, se pune în evidenţa existenţa în grupul de
meşteri ucraineni (probabil călugări) a unor români (călugări sau civili) cărora - după cât se
pare - nu le era cunoscută la toţi limba ucraineană, având nevoie de scurte precizări de lucru
în limba lor naţională.
s Continuitatea stratului de grund este bine reliefată dc către fisurile distanţate ale diverselor
îmbinări ale componentele iconostasului. O dată cu uscarea lemnului de-a lungul timpului, în
dreptul îmbinărilor au apărut tensiuni interne care au generat fisuri largi în stratul dc grund.
v în Manuscrisul grecesc Ar« 339, aflat în Biblioteca Academiei Române, la f. 148v există scrisă
în limba română, cu slove chirilice, reţeta unui « Lac alb - vernics de la Schitul cel Mare ».
Reproducem spre ştiinţă textul acestei reţete: « Să <i>ei santracă pisată 8 dr<a>m<uri>,
termintin de Veniţie 8 dr<a>m<uri>. Toate acestea să le torni într-un şip1. Apoi dasupra

acestora materie să torni spirt d [...f vin tare 40 dr<a>m<uri>. Ş<i> să pui la căldură, să stea
48 de ceasuri. Şi când să va lenpezi să scurgi într-alt şip şi să strl...]a » (« Să iei sandarac
pisat 8 dramuri, terebentină de Veneţia 8 dramuri. Toate acestea să le torni într-un şip. Apoi
deasupra acestor materii să torni spirt de vin tare 40 de dramuri. Şi să-l pui la căldură, să
stea 48 de ceasuri. Şi când se va limpezi, să-l scurgi într-alt şip. Şi să-l strângi. »). 11- Slove
cc nu mai pot fi citite din cauza noii legături a blocului de carte. Conform acestei reţete, se
pare că pictorii dc la Schitul Mare nu utilizau olifa rusească (uleiul de in fiert), ci vmi/'.v-uri
alcoolice pe bază de răşini. Ori, această ipoteză plauzibilă ar infirma faptul că - în cazul
iconostasului de perete din pronaosul bisericii Mănăstirii Suceviţa - pe suprafaţa policromiei
şi a picturii ar fi olifă. Acest fapt ar fi certificat şi dc observaţiile desprinse în timpul efectuării
testelor de solubilizare a murdăriei aderente de pe suprafaţa policromă şi de pe cea a picturii
ale iconostasului, când s-a constatat că vmu.v-ul picturii şi prelingerile sale brunificate,
precum şi lacurile colorate ale policromiei sunt uşor sensibile la acţiunea amestecurilor bogate
în alcooli.
10 Cu excepţia lui G. Balş. Cf. G. BALŞ, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacurile al
XVII-lea şi al XVIII-lea. Bucureşti, 1933, p. 525, fig. 898, unde scrie: „Suceviţa. Iconostas
(aşezat în pronaos)”.
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în final, s-ar mai putea preciza că iconostasul de perete din pronaosul bisericii
Mănăstirii Suceviţa reprezintă o operă de artă monumentală, de factură baroc-rococo şi
cu o pictură de tip renascentist, care nu se acordă deloc cu simfonia iconografică a
frescei din jurul său. Mai mult, tehnica deficitară în care a fost executat - dincolo de
factorii obiectivi care i-au determinai şi potenţat îmbătrânirea şi degradarea - îl
descalifică din rândul marilor iconostase româneşti apărute cel puţin în secolul al XV11Ilea, deşi este strâns înrudit cu iconostasul de altar (datat 1801) din spaţiul sacru al
aceleaşi biserici şi apropiat ca stil sculptural cu cel din naosul Mănăstirii Putna, tâmplă
realizată în anul 1773. Cu toate acestea, el rămâne valoros prin încărcătura sa istoricodocumentară pe care o poartă dc-a lungul vremii şi, mai ales, prin unicitatea lui ca
iconostas de perete în pronaosul unei biserici mănăstireşti.
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Fig. 2. —Certificatul de naştere al iconostasului de perete. Peretele de nord din
pronaosul Mănăstirii Suceviţa.

Fig. 1. - Iconostasul de perete din pronaosul bisericii Mănăstirii Suceviţa (vedere de
ansamblu înainte de demontare). Datat 1805.

Fig. 3. - Pogorârea de pe cruce. Nişa de hram aflată deasupra intrării în gropniţă.
Probabil, o repictare în ulei din jurul anului 1805.
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vru de la Kiev.
Imediat după anul 1811. Central şi în partea superioară a iconostasului se poate observa
imaginea picturii lui Dumnezeu Savaot.11
Fig. 4. - Pogorârea la Iad (vedere de ansamblu după restaurare). Frescă din nişa de
hram aflată deasupra intrării în gropniţă.

Fig. 7. - Reparaţii improvizate. Primul medalion median aplicat dinspre nord (vedere
generală a ver.vo-ului).
Fig. 5.

Imaginea picturii Iui Dumnezeu Savaot. Icoana coronamentului.
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11 Aptul ***, Churches ofUkrain, Mystetslvo. 2004, Kyiv, p. 178.
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Fig. 10. - Desene în creion. Al doilea medalion median aplicat dinspre nord (vedere
generală a verso-ului).
Fig. 8. - Atac xilofag activ, prelingeri de grund (detaliu). Partea din spate a modulului
registrului de poale dinspre latura sudică.

observă chipul > - citire incertă! ). Al treilea medalion median aplicat dinspre nord
(imagine de detaliu al verso-ului).

Fig. 9. - Crachel-H/7 distanţate. Imaginea scenei Adormirea Maicii Domnului.
300

dinspre nord (vedere generală a veno-ului).
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Fig. 13. - Prelingeri de grund. Modulul dinspre nord al registrului de bază.
.......

•

Fig. 14. - Fisuri distanţate. Imaginea scenei Sfânta Treime la stejarul din Mamvri.
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Planşa 1. - Desen cu vederea frontală şi laterală a iconostasului de perete. Scară 1:10.
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R ezu m at: Deteriorarea pietrei este foarte familiară la o privire mai atentă a unui
monument sau clădire istorică. înainte de a lua, însă. orice măsură dc prevenţie sau de
remediere a deteriorării, trebuie să înţelegem cauza acestui proces. Uneori cauza este
evidentă, alteori pot exista diferite cauze ce acţionează împreună. Literatura de
specialitate actuală este dominată de cuvintele: poluare atmosferică, săruri şi
biodegradare. Deteriorarea monumentelor şi clădirilor din piatră datorită acţiunii
organismelor biologice a fost recunoscută de mult timp. dar fenomenul a ajuns în atenţia
specialiştilor doar în ultimii ani. Această lucrare de investigaţie se bazează pe analize
micologice şi a biofilmului microbian de pe ancadramentul de piatră calcaroasă de la
intrarea în muzeul Mănăstirii Suceviţa, care a fost puternic colonizat de fungi.
C u v in te cheie: biodegradare, piatră calcară, analize micologice, patrimoniu.
A b stract: The deterioration of stone is all too familiar to anyone who has lookcd
closely at a historic stone building or monument. Before we can take any action to
prevent or to remedy the deterioration o f stone, we must understand what is causing it.
Sometimes, the cause is obvious, sometimes there may be several different causes
acting at once. However, recent literature is dominated by three topics: air pollution,
salts and biodeterioration. The deterioration of stone in buildings and monuments
through the action of biologicul organism has been recognized over a long period, but
the topic has received increasing attention over the past few years. This investigation
focuses on mycological analyses of microbial biofilm from the stone ancadrament of
Suceviţa Monastery Museum made of limestone, which was heavily colonized by fungi.
Key w o rd s: biodeterioration, limestone, mycological analyses, heritage objects.

Introducere
Bunurile culturale de patrimoniu sunt permanent expuse factorilor de mediu.
Factorii fizici, chimici şi biologici interacţionează cu materialele constitutive inducând
schimbări atât în caracteristicile compoziţionale cât şi structurale. Un anumit aspect al
transformării materiei se datorează activităţii metabolice legate de creşterea
organismelor vii. Această activitate este necesară pentru a menţine în echilibru „ciclurile
de transformare” (fenomenul de pedogeneză, dc transformare a solurilor moi în soluri
dure, sau de reducere a structurilor biologice complexe în componentele din care
provin). Mai multe tipuri de micro şi macroorganisme pot găsi un habitat potrivit pentru
creşterea lor, fie pe clădiri monumentale, vestigii arheologice şi alte lucrări dc artă
(lemn, textile, hârtie etc.) speciile care trăiesc pe aceste materiale variind de la
microscopice la plantele superioare şi animale.
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Procesele de creştere şi dezvoltare vegetativă a organismelor au o consecinţă
directă asupra conservării bunurilor culturale. Principalele daune provenite din
activitatea metabolică a unor organisme sunt legate de mecanisme fizice şi chimice, în
timp ce intensitatea acestor daune se corelează cu tipul şi dimensiunea organismului în
cauză, tipul de material şi starea de conservare a acestuia, condiţiile de mediu, de
expunere micro-climatică etc.
1. Degradarea substraturilor anorganice - Piatra
Degradarea substraturilor anorganice, respectiv, degradarea rocilor , a vestigiilor
arheologice, a monumentelor, este un proces complex, în care mecanismele fizice şi
chimice sunt, de obicei, considerate principalii factori de degradare.
Astfel, ca urmare a acţiunii conjugate a factorilor fizici (ploaie, vânt, lumina
soarelui, cicluri îngheţ-dezgheţ) suprafaţa pietrei, iniţial netedă şi curată, devine
progresiv poroasă, cu formare de microfisuri şi fracturi. în plus, particulele poluanţilor
din atmosferă aderă la suprafaţa pietrei formând cruste negre şi lăsând produşi secundari
de reacţie. Consecinţa acestor acţiuni combinate este o pierdere a coeziunii şi slăbirea
generală a rezistenţei structurale superficiale.
S-a demonstrat însă, că agenţii biologici joacă un rol important atât în
degradarea rocilor cât şi în degradarea monumentelor din piatră. Diferite tipuri de
organisme pot creşte cu ajutorul compuşilor minerali din piatră şi a depozitelor
superficiale de la suprafaţa acestora. Consecinţa activităţii lor metabolice este excreţia
de enzime, acizi organici şi anorganici, precum şi formarea de substanţe complexe prin
care dizolvă mineralele din compoziţia substratului.
1.1. Bioreceptivitatea
Bioreceptivitatea pietrei reprezintă un concept legat de totalitatea proprietăţilor
pietrei care să contribuie la stabilirea, ancorarea şi dezvoltarea florei şi faunei; în acest
caz se referă la rugozitatea suprafeţei, conţinutul de umiditate, compoziţia chimică a
straturilor exterioare şi textura rocii.
în general, lipul de agent biologic care se dezvoltă pe o piatră este influenţat de
tipul de rocă (de exemplu: calcar - alcalină, gresie - acidă), precum şi de condiţiile
climatice de expunere, locul de amplasare al monumentului, etc.
Microorganismele care se dezvoltă pe o suprafaţă strict minerală, fără nici o
prezenţă de materii organice, sunt cele litofile, fotolitoautotrofc, chemolitotrofice şi
lichenii. O suprafaţă fertilizată cu cantităţi mici de materii organice şi factori de
creştere, indiferent de originea lor, fie din particulele de aer, sau derivate anterior dc la
organisme în curs de dezvoltare, poate sprijini creşterea organismelor oligotrofe,
heterotrofe, bacterii, actinomicete şi mierofungi.
Dezvoltarea generaţiilor succesive de microorganisme, împreună cu acumulare
de amoniac şi fosfat provenit din atmosferă, îmbogăţeşte piatra cu materii organice şi
factori de creştere care să permită dezvoltarea microorganismelor heterotrofe. în cele
din urmă se stabileşte o nişă ecologică completă, cu prezenţa unei microfaune foarte
adaptabile ţinând cont de faptul că multe dintre strategiile de supravieţuire au fost
dezvoltate pentru condiţii nefavorabile de viaţă. Urmarea activităţii biologice pe
suprafeţele de piatră este formarea biofilmelor, patinelor colorate, depunerilor şi
prezenţa organelor vegetative şi de reproducere.
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Principalele grupuri de organisme investigate în raport cu biodeteriorarea
pietrelor monumentale şi cu importanţa lor relativă în procesele de degradare sunt:
bacteriile (chemolitoautotrofe şi chemoorganotrofe), algele litofile şi cianobactcriile,
lichenii, actinomicetele şi microfungii, briofitele şi plantele superioare.
1.2. Actinomicetele şi microfungii - implicaţiile acestora în biodegradarea pietrei
Actinomicetele se dezvoltă în special dacă există o creştere de alge şi
microorganisme sintetizatoare de azot. Cu activitatea lor metabolică contribuie la
îmbogăţirea în materie organică a suprafeţei de piatră.
Microfungii. de asemenea, au nevoie de materie organică pentru dezvoltare.
Activitatea acidolitică şi de chelare precedată de licheni, se datorează componentei
fungice a acestei asocieri simbiotice. Unele specii de ciuperci (Penicillium sp.,
Cephalosporium sp.) au un potenţial de degradare biochimică mai marc decât lichenii.
Acestea folosesc în principal polizaharide provenite din pereţii celulelor microbiene,
compuşi metabolici intermediari şi substanţe de depozitare care se găsesc pe suprafeţele
de piatră. Fenomenul de colorare a zonelor deteriorate de pe monumente poate fi
consecinţa dezvoltării fungice. Petele negre sunt atribuite prezenţei unor ciuperci din
familia Dematiăceae care conţin în interiorul miceliului un pigment negru numit
melanină.
1. Studiu de caz - Ancadramentul de piatră de la intrarea în Muzeul
Mănăstirii Suceviţa
Scopul acestei lucrări a fost de a studia comunitatea de mierofungi de pe
ancadramentul de piatră şi de pe pereţii din hol (casa scării), şi implicarea acestora în

Foto nr. 1 - Ancadrament intrare Muzeu, Mănăstirea Suceviţa
2.1.
Materiale şi metode:
Prelevarea probelor biologice s-a realizat prin metoda amprentării, prin
tamponarea suprafeţei cu hârtie de filtru îmbibată cu apă distilată şi trecerea acesteia
direct pe mediu de cultură Sabouraud. Mediul de cultură Sabouraud (peptonă lOg,
glucoză 20g, agar 15g şi apă distilată 1000 ml) este recomandat pentru examenul
morfologic al dermatofiţilor, dar şi pentru izolarea altor specii de fungi patogeni. S-au
prelevat 10 probe din zone diferite, atât de pe ancadrament cât şi de pe pereţii din
încăpere. Probele s-au termostatat 7 zile la 24°C. Coloniile care se dezvoltă pc mediile
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de cultură solide sunt examinate în dinamica dezvoltării lor (prin măsurarea diametrului
coloniilor Ia 24h, 48h,72h, 96h. I20h etc.) începând din a 3-a zi după însămânţare, timp
de 1-2 săptămâni. Se apreciază forma, culoarea, dimensiunile, aspectul corpurilor de
fructificaţie, tipul şi viteza de dezvoltare a aparatului micei ian etc.

Foto nr. 3 - Mierofungi pe mediu de
cultură Sabouraud
Caracteristicile culturilor fungice au fost examinate macroscopic şi microscopic.
Identificarea microfungilor s-a bazat pe caracteristicile macroscopice ale coloniilor
crescute şi pe micromorfologia structurilor de reproducere, folosindu-se cheile dc
identificare. Astfel, în urma observaţiilor macro şi microscopice s-au identificat 9 specii
de micromicete (Aspergillus sp.l, Aspergillus sp.2, Aspergillus sp.3, Penicillium sp.,
Paecilomyces sp., Cladosporium sp., Mucor sp., Rhyzopus sp., formaţiuni miceliene
sterile Mycelio Steril ia).

ROLUL FUNGILOR ÎN BIODEG RADA REA PIETREI ...
2.2. Observaţii şi concluzii:
Suprafeţele de piatră sunt permanent expuse la degradări fizice, chimice şi
biologice, aceşti agenţi acţionând şi în co-asociere. Printre agenţii biologici,
microorganismele au o importanţă majoră în deteriorarea pietrei. Acestea pot provoca
diverse daune: formarea de biofilm, reacţii chimice cu substratul, penetrarea fizică în
substrat, precum şi producţia de pigmenţi. Capacitatea microfungilor de a interacţiona
cu minerale, metale, metaloizi şi compuşi organici prin mecanisme şi procese
biochimice, le face agenţii biologici ideali ai rocilor şi pietrelor de construcţie.
Fenomenul de colorare a zonelor deteriorate pe monumentele istorice, poate fi
consecinţa dezvoltării fungice. Petele negre sunt atribuite prezenţei ciupercilor din
familia Dematiaceae (Deuteromycetes), care conţin un pigment numit melanina.

Foto nr. 2 - Prelevare probe biologice

Foto nr. 4 - Mucor sp., observaţie
macroscopică

Foto nr. 8 - Perete din piatră afectat de micromicete
Infecţia biologică şi intensitatea proceselor de biodeteriorare sunt influenţate de
disponibilitatea resurselor de apă. Acest lucru este determinat de porozitatea şi
permeabilitatea pietrei, condiţiile de mediu şi expunere. în acest caz, piatra folosită la
ancadramentul uşii, precum şi cea de pe casa scării, provine dc la cariera de piatră Vama
şi este calcar (limestone), deci o piatră poroasă, bogată în CaCO^. Ciupercile sunt
concentrate în cruste şi sunt capabile să pătrundă în roci prin hifele de creştere; au
activitate biocorozivă datorită excreţiei de acizi organici sau prin oxidarea diferiţilor
cationi (Fe si Mn). De asemenea, produc modificări de culoare la suprafaţa pietrei ca
urmare a excreţiei de melanina.

Foto nr. 5 - Mucor sp., observaţie
microscopică (40X)

Foto nr. 6 - Colonii Aspergillus sp.,
observaţie macroscopică

Foto nr. 7 - Aspergillus sp.,
observaţie microscopică ( 40X)
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Foto nr. 9 - Ancadrament piatră, intrare Muzeu, Mănăstirea
Suceviţa, partea superioară
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Cu toate acestea, coloraţia neagră de pe ancadramentul uşii nu se datorează
numai acţiunii micromicetelor, deşi s-a evidenţiat prezenţa acestora atât pe
ancadrament, cât şi pc pereţii de piatră de pe casa scării, unde apare aceeaşi coloraţie
neagră. Crustele negre dc pe ancadrament sunt, cel mai probabil, dc natură chimică, şi sau format în urma unei încercări de a curăţa piatra; curăţare neadecvată în urma căreia
au rezultat compuşi chimici ireversibili care au pătruns adânc prin porozitatea pietrei.
Aşa se explică faptul că în partea superioară a ancadramentului nu apare coloraţia
neagră. Datorită complexităţii atacului biotic se recomandă ca odată cu procesele de
curăţare a pereţilor şi ancadramentului uşii, să se facă şi tratamentul de aseptizare prin
aplicarea unor soluţii antimucegai cu o remanenţă ridicată, precum cele pe bază de
săruri cuaternare dc amoniu, active faţă de bacterii, ciuperci, alge şi licheni; aceste
săruri poartă denumiri comerciale ca Preventol R 50, Nebulib QC, Vitalub QC 50,
Sintosept QR 15, Desogen sub formă de soluţie apoasă sau alcoolică de 5% substanţă
activă. Zona trebuie să fie bine uscată şi ventilată înainte de aplicarea tratamentului cu
soluţie antimucegai. Pentru evitarea reacţiilor alergice, atunci când se execută
operaţiunea de îndepărtare a mucegaiurilor, este indicat a se folosi măsuri de protecţie
precum măşti, mănuşi şi ochelari de protecţie; iar persoanele ce prezintă astm, alergii
severe, hipersensibilitate pulmonară, să nu lucreze în acest spaţiu.
Trebuie acordată o deosebită atenţie măsurilor dc conservare activă, şi anume la
eliminarea cauzelor ce determină nivelul ridicat al umezelii de la nivelul pereţilor, în
paralel cu controlarea parametrilor microclimatici de interior şi păstrarea acestora în
limitele de valori admise sub valoarea maximă de 60 % U.R.
Investigaţiile biologice şi micologice au o importanţă majoră în conservarea
bunurilor culturale şi nu pot fi ignorate în conceptul modern de conservare, care include
o strânsă colaborare între artă şi ştiinţă.
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M IC R O F O T O G R A F IA ŞI ID E N T IF IC A R E A
D E G R A D Ă R IL O R V E R N IU L U I - ST U D IU D E C A Z
IC O N O ST A SU L B ISE R IC II „B A N U ” DIN IAŞI
Bogdan U N G U R E A N

Rezumat: Lucrarea de faţă propune prezentarea cazuistică a degradărilor
verniurilor folosite la peliculizarea picturilor în tehnica tempera, cu ajutorul
investigaţiilor optice. Studiul face referire la icoanele din registrul împărătesc de la
catapeteasma bisericii „Banu” din Iaşi. Dimensiunile relativ mari ale icoanelor şi
revernisările ulterioare suportate ca intervenţii în timp, oferă posibilitatea unor
investigaţii detaliate ale straturilor de protecţie aplicate şi a degradărilor acestora.
Cuvinte
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Abstract: The present paper proposes the presentation of a case study optical
investigation of the degradations of the lacquer layer used in the tempera on egg
paintings. The icons on which the research was made belong to the main registry of the
Banu church iconostasis from Iaşi. The relative large size icons and the Iayered lacquers
that were applied in time, give the possibility of a detailed investigation of these layers,
and of the degradations involved.
Key words:
photo m ic rograph y.

lacquer

layer,
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Banu
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Introducere
Biserica „Banu” - unul dintre monumentele de referinţă ale laşului este situată
pe strada Lăpuşneanu, fiind atestată documentar din anul 1638, în perioada domniei lui
Vasile Lupu. La 1705 Savin Banu ridică biserica din bârne de stejar, care, fiind distrusă
într-un incendiu, este rezidită din piatră şi cărămidă în 1802 la iniţiativa mitropolitului
Iacob Stamati, după planurile arhitectului Her Leopold; edificiul fiind păstrat în acea
formă până în zilele noastre.
Iconostasul datează din aceeaşi perioadă cu zidirea în piatră a edificiului, după
cum atestă inscripţiile de datare ale picturii realizate de autor pe icoanele împărăteşti Eustaţie Altini 1802. Pictorul, de formaţie vieneză, realizează translarea de la pictura
tradiţionalistă în stil moldovenesc la cea cu un caracter neoclasic, în vogă la acea vreme,
de sorginte apuseană, ce vine să facă legătura cu decoraţia sculptată, realizată somptuos,
în stil baroc-rococo, dc asemenea de influenţă apuseană.

309

Bogdan UNGUREAN

MICROFOTOGRAFIA ŞI IDENTIFICAREA DEGRADĂRILOR .

Fig. 3 Icoana cu scena
„Adormirea Maicii Domnului"
• aspect de ansamblu înainte
de începerea operaţiunilor de
restaurare, fiind efectuate
doar consolidări profilactice
ale desprinderilor active
(stânga)
• aspect de ansamblu după
îndepărtarea ferecăturii şi
efectuarea operaţiunilor de
consolidare şi regenerare cu
îndepărtarea parţială a
verniului degradat (dreapta)

Fig. 1 Biserica Banu - faţada de vest

Fig. 2 Aspect de ansamblu al
iconostasului înainte de demontare

Asupra ansamblului iconostasului a acţionat, în timp, un complex de factori
cauzatori de degradări, de ordin fizic, chimic, biologic şi nu în ultimul rând intervenţii
necorespunzătoare, aplicate succesiv la diferite intervale de timp, care, se traduc prin
repictări masive atât la nivelul suportului (verso), cât şi la nivelul sculpturii policrome
(cu scopul de a masca degradările), într-o manieră necorespunzătoare şi folosind
materiale incompatibile cu cele din tehnica originală de execuţie. La nivelul stratului
pictural intervenţiile ulterioare sunt descrise de repictări locale pe suprafeţe relativ mici
raportate la dimensiunile icoanelor şi revernisări succesive pe întreaga suprafaţă pictată.
Rezultate şi discuţii
Degradările peliculei de protecţie se înscriu în tiparul celor ce survin în general
la vemiuri. Astfel pe întreaga suprafaţă pictată verniul este îmbrunat, opacizat, făcând
greu lizibilă imaginea picturală, fapt accentuat de prezenţa suprapunerilor de vemiuri
succesive. Amplasarea în imediata vecinătate a iconostasului a surselor de căldură
(lumânări, candele), a dus la producerea arsurilor cu vezicaţii, sau activarea şi
recristalizarea cu înglobarea parţială a depunerilor de la suprafaţă. Sunt întâlnite clivaje
ale straturilor între ele şi reţele de fisuri, microfisuri şi cracheluri.
în materialul de faţă ne propunem prezentarea unor aspecte specifice ale
degradărilor verniului la icoanele împărăteşti, investigaţiile fiind axate în principal pe
două dintre acestea - icoana Maicii Domnului şi icoana cu scena Adormirii Maicii
Domnului; sub rezerva menţiunii că ceea ce prezentăm nu constituie în mod exclusiv
degradarea verniului doar la acest registru, cazuistica fiind una care se regăseşte şi la
pelicula de verni de la icoanele din alte registre.
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Fig. 4 Icoana împărătească a
Maicii Domnului
• ansamblu înainte de
intervenţiile de restaurare,
fiind efectuate doar
consolidări profilactice ale
desprinderilor active
(stânga)
• aspect general după
efectuarea operaţiunilor de
consolidare şi regenerare cu
îndepărtarea parţială a
verniului degradat (dreapta)

Microfisurile stratului de protecţie - craclurile - sunt forme de degradare activevolutive specifice. Mecanismele apariţiei acestora depind de numeroşi factori, uneori
dificil de identificat. în general literatura de specialitate clasifică craclurile
peliculogenelor de protecţie în două categorii: cracluri de bătrâneţe (de vârstă) şi
cracluri timpurii (premature). Primele constituie o reţea specifică, care în cazul
picturilor pe suport de lemn este orientată pe direcţia fibrei acestuia. Alteori apariţia
acestor reţele este condiţionată de tensionările diferite ale materialelor din substrat grunduri, pelicule de culoare etc. Acestea se disting prin profunzimea lor. A doua
categorie de microfisuri se manifesta de obicei strict la nivelul stratului de verni şi este
în mod frecvent, rezultatul unei uscări defectuoase a acestuia.
In analiza de caz vom prezenta aspectele particulare ale reţelei de microfisuri,
care sunt rezultatul unei intervenţii necorespunzătoare de vernisare ulterioară, deci au o
cauzalitate provocată artificial. în această situaţie fisurarea stratului de verni se iniţiază,
mai ales pentru faptul, că substratul - în cazul nostru tempera grasă - se usucă mai lent
decât stratul de verni cu uscare rapidă aplicat ulterior. în cazul analizat putem asocia

Bogdan UNGUREAN

dezvoltării reţelelor de microfisuri următoarele: tipul de suport, natura şi caracteristicile
structurii lemnoase; grundul foarte subţire şi absorbant cu adaos dc pigment în
materialul de umplutură; concentraţia mare de ulei din liantul folosit la aplicarea
peliculei de culoare; tehnica de pictură lisă etc.
Caracteristic este procesul de uscare a verniurilor care sunt soluţii cu o
compoziţie pe bază de numeroase reţete. Fenomenul este rezultatul unui proces fizic de evaporare a solventului şi a unui proces chimic - cu iniţierea unor reacţii de
polimerizare şi oxidare, mai ales în cazul celor cu un conţinut de ulei. Dacă primele sunt
procese relativ rapide, cele din urmă sunt în general procese de lungă durată, astfel se
explică apariţia în timp la suprafaţa picturilor a numeroase forme de craclare.
Pe suprafaţa icoanelor investigate prin metoda microfotografiei, am identificat
un număr apreciabil dc forme ale reţelelor de fisuri microscopice. Acestea prezintă
tipologie, sub aspectul formei, câteva caracteristici ca: cracluri longitudinale paralele;
reţele relativ perpendiculare sub formă de grile; reţele sub formă de nervuri de frunză;
reţele sub formă dc solzi; reţele cu distribuţie aleatorie etc. Din studiul comparativ se
pot deduce trăsăturile liniar-spaţiale ale reţelelor funcţie de: direcţia predominantă,
relaţia dintre craclurile profunde şi superficiale, grosimea şi distanţa dintre fisuri,
îmbinările şi terminaţiile acestora, organizarea şi distribuţia lor pe suprafaţă etc.
Ele sunt rezultatul evoluţiei în timp, a modificării straturilor peliculogene de
natură diferită, funcţie de acţiunea: factorilor de microclimat - hidratări, deshidratări,
uscări, contrageri, dilatări etc.; factori fizico-mecanici - adeziune, depuneri, tensionări,
detensionări, abraziune etc.; factori chimici - polimerizări şi depolimerizări ale filmelor,
oxidări, reacţii foto-chimice etc.
Concluzionând se remarcă degradările peliculei de protecţie originale prin:
îngălbenire - care schimbă tonurile cromaticii reducând contrastul şi luminozitatea
culorilor cu modificarea aspectului estetic al suprafeţei picturale. Acest fenomen se
produce sub acţiunea oxigenului din aer şi a radiaţiilor UV care descompun verniurile;
modificarea indicelui de refracţie a peliculei de protecţie originale ce se produce
datorită faptului că suprafaţa peliculei prezintă defecte de planeitate foarte numeroase şi
mici ca dimensiune. Strălucirea suprafeţei pictate se minimalizează iar efectul vizual
este de aspect mat. în funcţie de natura suprafeţei, diferă şi intensitatea luminii
reflectate, fapt ce caracterizează discontinuitatea optică a peliculei de protecţie.
Solubilizarea cu îndepărtarea parţială a verniului de intervenţie ulterioară nu rezolvă
integral problemele percepţiei estetice a suprafeţei pictate. Pentru reconstituirea unităţii
acesteia sugerăm o vernisare finală cu materiale compatibile.
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Fig. 5
Detaliu din icoana cu scena „Adormirea
Maicii Domnului”
Aspect de ansamblu al zonei cu degradare
accentuată a verniului şi detalii la
videomicroscop cu ordin de mărire de 50
(a, b) şi respectiv 100 X (c,d)
Sunt evidente cracheluri de îmbătrânire
cât şi formaţiuni cu aspect particular de
degradare a stratului de verni.
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Fig. 6 Detaliu din icoana cu scena „Adormirea Maicii Domnului”
Imagini de ansamblu cu martor de curăţare ce evidenţiază prezenţa revemisărilor
ulterioare situate pe zona care a fost acoperită de ferecătură. Degradările specifice
îmbătrânirii verniului original sunt accentuate de deteriorările cauzate de
suprapunerea mai multor straturi de verni în timp, efectele fiind evidenţiate după
îndepărtarea straturilor superioare de revernisare.
Imaginile a şi c (50X) înainte de îndepărtarea verniurilor ulterioare,
Imaginile b şi d (100X) după îndepărtarea verniurilor ulterioare.

Fig. 7 Detalii din icoana „Maica Domnului”
Imaginile realizate la videomicroscop evidenţiază clivajele peliculei de culoare şi a
stratului de verni original, cât şi crachelurile de îmbătrânire cu distribuţie în reţea. De
asemeni sunt evidenţiate degradările particulare ale peliculei de protecţie originală
după îndepărtarea straturilor de verni ulterioare. Microl olografii le au ordin de mărire
de 50X.
Fig. 8
Detalii din icoana „Maica Domnului”
Aspect macroscopic al zonei cu martor de îndepărtare
etapizată a revemisărilor ulterioare.
Microfotografiile surprind degradări caracteristice de
îmbătrânire a peliculei de protecţie: îmbrunare,
înglobări de materii suprficiale, opacizare, craclare,
clivaje; şi de asemenea degradări specifice situaţiilor
de incompatibilitate si tehnică defectuoasă provocate
de reveniri ulterioare cu straturi de verni succesive:
halouri. efect de mat. cracheluri în reţele concentrice
sau de tipul „pânză de păianjen”, provocate dc indici
diferiţi de tensionare între straturi,
a, b - imagini prin straturile de verni ulterior (50X),
c, d - aspect microscopic după îndepărtarea
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straturilor de verni ulterior (50X).

Fig. 9
Detalii din icoana „Maica Domnului”
Aspect macroscopic al zonei cu martor de
îndepărtare
etapizată
a
revemisărilor
ulterioare.
Microfotografiile
prezintă
aspectul
suprafeţelor de verni aplicat peste zona pictată
cu nuanţe de albastru, înainte şi după
solubilizarea cu îndepărtarea straturilor
ulterioare celui original,
a - imagine înainte de solubilizarea straturilor
de verni aplicate ulterior, cu evidenţierea
microfisurilor de îmbătrânire (50X).
b - aspect al limitei suprafeţei pe care s-a
intervenit la solubilizarea şi îndepărtarea
revemisărilor (50X).
c, d - aspecte particulare ale degradărilor
peliculei de verni original după îndepărtarea
straturilor ulterioare (50X).
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Fig. 10
Detalii din icoana „Maica Domnului”
Aspect macroscopic al zonei cu martor al revemisărilor
ulterioare.
Microfotografiile
evidenţiază degradări
specifice
tehnicii de pictură tempera grasă şi suprapunerilor
succesive de straturi de verni.
a, e - fisuri de îmbătrânire în reţea şi clivaje ale peliculei
de culoare; microfisuri ale straturilor de verni (50X).
b, g - degradarea peliculei de protecţie originală,
evidenţiată după îndepărtarea revemisărilor. Aspectul de
„mat” este observat după îndepărtarea straturilor
ulterioare de verni, fiind atenuat de modificarea
indicelui de refracţie datorită peliculei de verni aplicată
ulterior (50X).
c, f - aspectul suprafeţelor de verni la limita probei
martor. Este evidenţiată textura diferită a suprafeţelor
înainte şi după îndepărtarea verniului ulterior (50X).
d, h - forme specifice şi forme particulare dc degradare
a verniului original evidenţiate după îndepărtarea
revemisărilor (50X).
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Fig. 11
Detalii din icoana „Maica Domnului”
Aspect
macroscopic
ce
evidenţiază
degradarea peliculei de verni original, după
îndepărtarea straturilor aplicate ulterior.
Microfotografiile ilustrează degradările
peliculei de protecţie, care, pe lângă
tipologia caracteristică a efectelor date de
fenomenul
de
îmbătrânire
(fisuri
superficiale şi profunde şi microfosuri în
reţea) prezintă degradări
particulare
identificate prin opacizarea şi „mătuirea”
peliculei de protecţie, fenomen de natură
fizico-chimică, cauzal cel mai probabil atât
de suprapunerea succesivă a mai multor
straturi de verni cu proprietăţi diferite, cât
şi de procese de oxidare foto-chimice.
a, b, c, d - 50X
e, f - 100 X
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P R O B L E M A T IC A ÎN D E P Ă R T Ă R II R E PIC T Ă R IL O R
NECO RESPUNZĂTO ARE
DE LA IC O N O ST A SU L B ISE R IC II „B A N U ” , IAŞI
C ornelia B O R D A ŞIU
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Rezum at: Lucrarea propune prezentarea cazuistică a metodologiei de
îndepărtare diferenţiată a intervenţiilor necorespunzătoare de repictare ale icoanelor din
ansamblul iconostasului bisericii Banu din Iaşi. Din punct de vedere metodologic
intervenţia a fost adaptată pentru a răspunde tipologiei particulare dictată de structura
originală a iconostasului şi implicit dc modul de realizare a intervenţiilor ulterioare.
Astfel abordarea urmăreşte diferenţiat: îndepărtarea repictărilor de pe suportul de lemn,
îndepărtarea repictărilor dc pe forma decorativă poleită şi îndepărtarea repictărilor
stratificate ale panourilor de poale.
Cuvinte cheie: icoană, repictare, iconostas, Biserica Banu.

i-

•■

A bstract: The paper proposes the presentation of a case study on the
methodology of intervention for the removal of the non cthic interventions of over paint
on the iconostasis of the Banu church from Iaşi. The intervention was adapted to suite
the typology of the original structure of the iconostasis and subsequently the particularly
wais in which the over paint intervention were made. Thus the differentiated
intervention follows: the removal of the over paint from the wooden support, the
removal of the over paint from the sculptcd golden decoration and the removal of the
over paint from the base panels.
Key w ords: icon, over paint, iconostasis, Banu church.
Reprezentând unul dintre importantele monumente istorice ale laşului, biserica
„Banu”, cunoscută şi sub denumirea de „Biserica calicilor”, este atestată documentar
încă de la 1638, din perioada domniei lui Vasile Lupu. Cunoscută este ctitoria realizată
în anul 1705, din bârne de stejar, ce aparţine lui Savin Banu, zis „Zmucilă” şi carc avea
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, această biserică a ars în timpul invaziei cazace.
Ea a fost rezidită, ulterior, din piatră şi cărămidă în 1802, cu hramul „Duminica tuturor
sfinţilor”, după planurile arhitectului Her Leopold, din iniţiativa mitropolitului Iacob
Stamati. Biserica este amplasată pc platforma ce în trecut se întindea la marginea
oraşului, până la falia cunoscută azi ca „râpa galbenă”.
Construcţia arc 37 m lungime, 12,5 m lăţime, cu înălţimea acoperişului la 16 m,
peste care a fost ridicat la 1882 un turn peste nartex ce se înalţă cu 3 m de la coama
acoperişului. Biserica prezintă un plan treflat cu absidele laterale în interior şi absida
altarului cu formă semicilindrică la exterior. în interior monumentul arc trei bolţi
concave, susţinute de arce pe stâlpi care despart altarul de naos şi pronaos prevăzut cu
un cor. Atât planimetric cât şi stilistic biserica se încadrează ca arhitectură în stilul
baroc, reprezentativă fiind pentru forma autohtonă a acestuia „barocul moldovenesc” .
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Biserica are o ornamentaţie exterioară specifică ce se remarcă prin ferestrele mari cu
decoraţii exterioare, o cornişă bogată tipică şi acoperiş în şarpantă.

Tâmpla, poziţionată sub arcul triumfal ce desparte absida altarului de naosul
bisericii, ea este gândită spaţial cu rabatarea registrelor verticale laterale, cu registrul din
axul central supradimensionat ce prezintă o uşoară înaintare din planul general, subliniat
de supraînălţarea faţă de registrele (frizele) orizontale ale icoanelor. Caracterizată de o
viziune plastică emancipată, această supraînălţare desfăşoară arhitectura iconostasului
sub formă de „acoladă frântă”, frizele orizontale fiind subliniate dc cornişele profilate
ale antablamentului, traiectoria lor fiind marcată de folosirea curbelor şi contracurbelor
şi dc arcele duble ale icoanelor cu sf. apostoli.
Din punct de vedere stilistic, decoraţia bogată a iconostasului, este realizată din
lemn sculptat în „altorelief ”, traforat şi poleit ce reproduce forme specifice repertoriului
„baroc şi „rococo întâlnite în toată Moldova în cea de a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea. Repertoriul motivistic se distinge prin prezenţa icoanelor executate pe
medalioane ovale adosate, cu plan bombat, puternic conturat de ornamente ce folosesc
„panglica” meandrică încreţită şi striată, folosite fiind şi arcele duble sau în acoladă,
volutele, grilajele, cartuşul, scoica - specifice rococoului, dar şi frunza de acant,
vrejurile vegetale, trandafirii, laleaua şi rozeta - elemente specifice barocului.
Din ansamblul aparent eclectic nu lipsesc coloanele „solomonice” dispuse de o
parte şi de alta a uşilor şi icoanelor împărăteşti, ele sunt libere pe piedestal au un soclu
semicilindric înalt şi corpul canelat decorat cu vrejuri stilizate, un capitel cu volute în
partea superioară. Distingându-se în context prin ţinuta neoclasică mai sobră, registrul
de la baza iconostasului (poalele), prin contrast, temperează compoziţia liberă şi
spumoasă a timpanelor din registrul împărătesc ce foloseşte elemente morfologice
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„rocaille”. Lectura compoziţiei iconostasului centrează punctul de interes pe uşile
împărăteşti cu două voleuri realizate din grilaj traforat constând dintr-o panglică dispusă
sub formă de romburi ornată la intersecţii cu butoni-rozetă. marcate puternic în partea
superioară de motivul „crestei de cocoş”. Abundenţa decoraţiei uşilor este completată de
şase medalioane ovale (câte trei pe fiecare voleu), al căror câmp bombat este pictat cu
scenele ce reprezintă „Bunavestire” şi pe cei patru „Evanghelişti'. Icoanele sunt
încadrate într-o compoziţie generată de principiul simetriei, alternanţei şi repetiţiei,
identificată faţă de stinghia mediană, dar şi faţă de motivul decorativ în sine „Mandorla”
şi „Lira răsturnată”, realizate din acolade de frunze de acant stilizate. Pe stinghia
mediană se remarcă „laleaua” traforată şi alternată cu un număr egal de butoni sferici,
decoraţie întreruptă în treimea superioară de un vrej cu trandafir ce susţine „mitra” peste
care se înalţă un medalion , reprezentare a „Ochiului Tatălui Ceresc" înconjurat de raze.
Toate aceste elemente dc repertoriu decorativ fiind specifice limbajului rococo.
Prin compoziţia sa sofisticată şi elaborată, iconostasul bisericii datat în 1802, se
încadrează în rândul lucrărilor de anvergură realizate în atelierele din Moldova întâlnite
până târziu în prima jumătate a secolului al XlX-lea.
Alături de sculptura de evidentă inspiraţie occidentală, ce vădeşte un accentuai
gust pentru somptuozitate prin folosirea din belşug a polcirii cu aur a motivelor
decorative, iconostasul se distinge printr-o pictură a icoanelor ce urmăreşte adecvarea
stilului şi conţinutului iconografiei ortodoxe la decoraţia sculptată, printr-o formă
stilistică tot de sorginte apuseană - neoclasicismul - ce era în vogă în acea perioadă.
Pictorul care realizează acest transfer între forma tradiţională de origine bizantină şi
noile gusturi ale epocii, este Eustaţie Altini (1772-1815), fost bursier al Academiei
vieneze de pictură, în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, în varianta şcolii
vieneze barocul coexista eclectic cu neoclasicismul, formaţia artistului fiind puternic
marcată de acest aspect. Revenind la laşi artistul va avea sprijinul şi protecţia
mitropolitului Veniamin Costachi, spirit iluminist, care alături de prietenul său
Gherasim Clipa Barboschi - episcopul Romanului, ambii străluciţi succesori ai
mitropolitului Iacov Stamate îi vor asigura numeroase comenzi.

Fig. 3 Iconostasul - releveul de form ă

Fig. 4 Iconostasul - ansamblu
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Fig. 5 Iconostasul - detaliu registrul apostolilor

Fig. 6 Iconostasul - detaliu registrul
împărătesc

în ceea ce priveşte starea de conservare a iconostasului, atât la partea decorativă
din lemn sculptat, traforat şi poleit, cât şi la pictura icoanelor realizate în tehnica
„tempera grasă”, degradările au apărut în timp, în urma acţiunii unui complex de factori
distructivi de natură fizică, chimică, biologică. Dintre aceştia menţionăm pe cei mai
nocivi din punct de vedere al instalării mecanismelor de degradare active şi evolutive
cum ar fi: diferenţele mari de temperatură şi umiditate, a căror fluctuaţii în timp au
gomflat şi contras de nenumărate ori fibra lemnului, care s-a tensionat în repetate
rânduri şi a antrenat componentele stratului pictural aferent; păstrarea în condiţii de cult,
în lipsa ventilaţiei şi a unei igienizări corespunzătoare a spaţiului, a favorizat depuneri
de murdărie dc natură eterogenă aderentă, acumulată sub formă de depozite în formele
traforate ale sculpturii. Aceste condiţii fluctuante de microclimat, au favorizat instalarea
unui atac biologic activ complex dc fungi şi insecte xilofage pe fondul materialelor
organice din substrat. Sc remarcă de asemenea uzura funcţională evidenţiată prin
lovituri, rosături, zgârieturi, modificări cromatice şi dc coeziune care s-au accentuat pe
fondul îmbătrânirii materialelor de constituţie.
Cele mai vizibile degradări, ce fac obiectul comunicării de faţă, sunt cele
produse de intervenţiile necorespunzătoare ale omului, evidenţiate prin repictări
masive incompatibile cu materialele din tehnica originală de lucru, ele afectează atât
suportul cât şi sculptura policromă în totalitate, fiin d realizate empiric cu rolul de a
masca degradările anterioare şi au un aspect cu totul inestetic. în funcţie de substratul
lor tehnico-material tipurile de repictări identificate, au fost clasificate conform tehnicii
originale de realizare a componentelor iconostasului în trei categorii:
1. Repictări ale suportului de lemn - aplicare neglijent şi neuniform prin pensulare
stratificată pe versoul iconostasului, a unei vopsele cu liant pe bază de ulei. Crusta
rezultată nu permite lemnului să realizeze echilibrul higrometric cu mediul înconjurător,
acesta se realizează pe faţa pictată, producând astfel numeroase degradări ale
componentelor stratului pictural.
2. Repictări ale formei decorative poleite - cu vopsea metalizată pe bază dc adeziv
sintetic incompatibilă cu tehnica originală dc poleirc, care a solubilizat pelicula de
protecţie originală, c prezintă o puternică oxidarc la suprafaţă şi depuneri ulterioare de
murdărie aderentă.

PROBLEMATICA ÎNDEPĂRTĂRII REPICTĂRILOR .
3. Repictări stratificate ale panourilor de poale - aplicate în mai multe etape
succesive, cu vopsele diferit colorate, intercalate cu grunduiri locale parţiale, acumulate
sub formă de crustă, ele maschează complet tehnica originală dc lucru, cât şi substratul
de murdărie grasă acumulat diferenţiat pentru fiecare etapă şi care nu a lost îndepărtat în
prealabil.
Problematica îndepărtării repictărior ulterioare necorespunzătoare a avut în
vedere stabilirea metodologiei de intervenţie în funcţie de specificul celor trei aspecte
menţionate anterior. în vederea identificării aspectului policromiei din tehnica originală
de execuţie s-au prelevat numeroase probe, în general de pe zonele cu degradări active
ale stratului pictural. Acestea au fost studiate cu mijloace de mărire optică (stereo-lupă)
pentru vizualizarea aspectului stratigrafie.
Metodele de îndepărtare s-au stabilit pe baza unor micro-teste diferenţiate de
solubilizare aplicate local de la caz la caz. Testele au urmărit îndepărtarea stratificată
prin solubilizare cu activarea superficială a stratului de vopsea, urmată de înlăturare
mecanică cu ajutorul bisturiului şi revenire prin tamponare finală cu eliminarea
materialelor remanente.

Fig. 7 Icoană de coronament, detalii în timpul îndepărtării repictărilor de pe suportul de lemn

Fig. 8 Uşi împărăteşti, detalii în timpul îndepărtării repictărilor de pe form a decorativă poleită
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corespunzător la operaţiile finale de eliminare a depunerilor remanente şi uniformizare a
suprafeţelor policromiei originale.
Un aspect metodologic aparte, s-a folosit la îndepărtarea crustelor formate prin
repictări succesive de Ia baza iconostasului (registrul de poale), unde se manifesta
vizibil fenomenul de clivare al straturilor. în acest caz, clivajul a facilitat. îndepărtarea
prin procedee mecanice cu ajutorul bisturiului a straturilor suprapuse, în general de pe
zonele unde se mai păstra lacul de protecţie original care nu a permis aderenţa acestora,
în zona soclului profilat de la baza iconostasului, peliculele de intervenţie ulterioară
fiind distribuite peste un strat de ceară şi grăsimi ancrasate, relativ gros - care era uşor
termoreversibil, au fost înlăturate în primă fază, mecanic prin degroşare după o
preîncălzire locală cu o termosuflantă. Ulterior s-a revenit la eliminarea depunerilor
remanente şi uniformizarea suprafeţelor prin tamponare punctuală cu solvenţii mai sus
menţionaţi, folosiţi diferenţiat funcţie de natura materialelor remanente.

Pe parcursul efectuării microtestelor dc solubilizare am constatat că:
- peliculele de culoare ale intervenţiilor ulterioare sunt dc natură eterogenă ca: vopsea
pe bază de liant sintetic şi pigment metalizat „bronz” - pc forma sculptată şi poleită.
După înlăturarea ei s-a evidenţiat tehnica de poleire originală care a folosit bolus de
două culori (roşu şi galben) pentru a pune în valoare forma sculptată. Vopseaua
neuniform distribuită, printr-o pensulare neglijentă, prezenta numeroase scursuri şi
stropituri care au afectat stratul pictural al icoanelor din vecinătate. Suprafaţa integrală a
decoraţiei sculptate avea un aspect inestetic ca urmare a oxidării pigmentului metalizat
şi a acumulării depunerilor aderente de fum şi microparticule din atmosferă;
- solvenţii folosiţi la diluarea în vederea distribuirii vopselelor prin pensulare, au
solubilizat peliculele de protecţie originale;
- peliculele au fost aplicate peste depunerile aderente, mai mult sau mai puţin grosiere,
acumulate în timp pe substratul pictural, aspectul se evidenţiază în microstratigrafîi;
- incompatibilitatea tehnico-materială a materialelor suprapuse în mai multe etape,
produce clivarea şi desprinderea straturilor între ele. sau dimpotrivă o aderenţă mărită a
acestora pe zonele cu degradări anterioare ale stratului pictural original.
Aceste aspecte au presupus metodologic îndepărtarea diferenţiată prin metode
fizico-chimice a peliculelor de culoare suprapuse. în acest sens, solubilizarea cu solvenţi
organici a urmărit activarea superficială a stratului ce urma să fie înlăturat ulterior prin
metode mecanice dc răzuire şi tamponare.
Pentru repictările cu aderenţă mare, cum ar fi vopseaua metalizată de pe forma
sculptată, s-a folosit soluţia de KROMOFAG SUPER, aplicată pentru activare, după caz
prin tamponare sau cu compresă, la îndepărtarea mecanică ulterioară urmărindu-se
recuperarea foiţei dc aur de la poleirca originală. Pentru a facilita activarea vopselei
aglomerate de pe zonele mai puţin accesibile ale formei (concavităţi, canturi, trafor etc.)
la decapare, compresele au fost înlocuite cu un gel „paint remover” - COLORIFICJO A
& B CASAŢI. La efectuarea testelor s-au folosit de asemenea, amestecuri de solvenţi
organici ca: o gamă dc 1- 6 soluţii cu alcool etilic absolut şi esenţa de terebentină cu
adaos de ulei de in crud emulsionat cu amoniac. Puterea de solubilizare a acestor soluţii
este crescătore în funcţie dc concentraţia în alcool 15 -35%, sau prin adăugarea de 10-20
% de dimetilformamidă ca accelerator de reacţie. Pentru micşorarea puterii lor de
solubilizare soluţiile au fost inhibate cu dibutilftalat 10-20 %. Aceste soluţii au răspuns
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Fig. 10 Fundul poale.

Fig. 11 Aspect microstratigrajic

Fig. 12 Picior soclu, cu zona de
prelevare a microprobei

Fig. 13 Soclu, microteste
de solubilizare

Fig. 14 Detaliu, rnicrotest cu
îndepărtare stratificată

Fig. 15 Aspect microstratigrafic

327

Cornelia BORDAŞIU

E X PU N E R E A U NUI R E M B R A N D T : O A L T F E L D E E X P O Z IŢ IE
T E M P O R A R Ă LA M U Z E U L DE A R T Ă DIN G O T E B O R G , SU E D IA
Ioana C O V A

Fig. 16 Uşi împărăteşti,
Fig. 17 Activarea stratului de
Fig. 18 Îndepărtarea prin
aplicarea compresei cu
vopseatamponare
Krornofag
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Rezumat: Muzeele de artă, în mod clar, au drept scop expunerea operelor
artiştilor faimoşi, însă rareori detalii despre munca ce stă la baza prezervării acestor
opere de artă ajung să fie cunoscute de cătrc publicul larg. Expoziţia temporară
organizată la Muzeul de Artă din Goteborg, Suedia, în jurul tabloului lui Rembrandt,
Knight with a Falcon, nu s-a rezumat doar la expunerea operei de artă, ci s-a concentrat
mai ales asupra prezentării procesului dc conservare-restaurare la care acesta a fost
supus la The Getty Conservation Institute, timp de 18 luni, şi a controverselor legate de
pictura propiu-zisă. Rezultatul a fost realizarea unei expoziţii de artă care a avut drept
subiect prezentarea tabloului original alături dc metode şi materiale de informare
adiţionale, scopul final fiind crearea unei expoziţii narative despre dezbaterile şi munca
din spatele uşilor închise. Obiectivul expoziţiei a fost de la bun început comunicarea de
informaţii către public, şi nu doar simpla etalare a picturii originale într-un mediu de
expunere tip galerie de artă („the white cube”). Per ansamblu, expoziţia intitulată The
Return o f the Knight nu este definită doar de tabloul în sine, ci de întregul context al
expunerii unei opere de artă cu scopul de a comunica un mesaj.
Cuvinte cheie: Rembrandt, muzeu de artă, design expoziţional, scopul
expoziţiei, materiale de expunere, materiale adiţionale de informare.
Abstract: Although it is extremely common for art museums to exhibit the
works of famous artists, little has been shown to the public about the work it takes to
preserve such masterpieces so that they can be displayed. The temporary exhibition
organized at the Museum of Art in Goteborg on Rcmbrandt’s Knight with a Falcon, did
not just displayed the piece, but it also presented the preservation work undertaken
during the 18 months that the painting spent at The Getty Conservation Institute. The
result of the display was a small narrative art exhibition that used the original museum
object and additional information tools to tell a story. The obvious purpose of the
exhibition was to communicate information and ideas about the object itself as opposed
to just simply displaying the “real object” in a white cube. As a whole, the Return o f the
Knight represented more than just the Knight; it represented the final result o f the action
of displaying the painting in a museum gallery in order to communicate a message.
Key words: Rembrandt, art museum, exhibition design, exhibition mission,
display material, information tools.
Introducere
Primii ani de viaţă ai muzeului ca şi instituţie percepea existenţa expoziţiilor, ca
dc altfel a întregului muzeu, pentru a bucura un număr mic dc vizitatori reprezentaţi de
către elita societăţii. Schimbările sociale din secolul XX, însă, au atras către muzee un
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public clin cc în ce mai mare, şi odată cu aceasta, şi dezvoltarea rolului lor educaţional.
După cum Edson şi Dean remarcă, muzeele nu mai aveau doar misiunea de a colecta,
păstra şi expune colecţii de bunuri culturale, ci şi de a împărăşi opinii, de a interpreta şi
a comunica mesajele ascunse în spatele colecţiilor lor1.
Lucrarea de faţă se axează pe prezentarea şi analiza expoziţiei Rembrandt: the
Knight’s Return , o expoziţie temporară organizată la Muzeul de Artă din Goteborg,
deschisă publicului timp de 10 luni, în 2010, cu scopul de a celebra întoarcerea tabloului
The Knight with the Falcon al lui Rembrandt în Suedia în urma celor 18 luni în care
opera de artă a fost restaurată la The Getty Conservation Institute, SUA. Expoziţia şi-a
dorit să evidenţieze mult mai mult decât doar opera de artă ca şi obiect reprezentativ al
colecţiei muzeului; prin folosirea obiectelor şi a diverselor mijloace de informare,
expunerea a generat o noua perspectivă asupra modului în care un muzeu poate fi
perceput. Nu doar opera lui Rembrandt, ci şi munca din spatele uşilor închise a căpătat
o importanţă la fel de mare.
Prima parte a acestei lucrări va discuta rolul expoziţional al unui muzeu ca parte
fundamentală a instituţiei, ca reprezentând mijlocul prin care mesaje şi conţinuturi sunt
interpretate şi apoi comunicate unui public. Cea de-a doua parte a articolului va prezenta
expunerea tabloului lui Rembrandt, analizând alegerea piesei propiu-zise, a mijloacelor
de comunicare, sălii de expunere, designului expoziţional si a materialelor de expunere.
Expoziţia - rol fundamental al unui muzeu
Conform Statutelor ICOM. adoptate în timpul celei de-a 21-a Conferinţe
Generale din Viena, Austria, din 2007, „un muzeu este o instituţie non-profit,
permanentă, aliată în slujba societăţii şi dezvoltării acesteia, deschisă publicului, care
colectează, păstrează, cercetează, cumunică şi expune patrimoniul material şi imaterial
al umanităţii şi mediului înconjurător, în scopul educării, studierii şi delectării”2.
Domeniul expoziţional este unul complex, având un rol cheie într-un muzeu.
Percepută fiind ca şi rezultatul actului de a expune şi ca spaţiul în care anumite
conţinuturi sunt expuse\ o expoziţie reprezintă modalitatea prin care un muzeu îşi
comunică anumite idei şi concepte. O expoziţie poate 11 organizată în spaţii închise, în
aer liber sau in situ. în altă ordine de idei, o expoziţie poate fi definită de spaţiul în care
se organizează, de mesajul sau conţinuturile sale, dar şi de către vizitatorii săi (un
spectru larg de vizitatori care vin în contact unii cu alţii şi cu expoziţia în sine şi care
transformă locaţia acesteia într-un mediu de interacţiune socială4). O expoziţie este,
aşadar, un loc în care obiecte şi/sau colecţii sunt prezentate cu scopul de a fi privite de
către vizitator.
între 10 aprilie 2010 şi 9 ianuarie 2011. Muzeul de Artă din Goteborg a
organizat, în una din sălile destinate în mod normal expoziţiilor permanente, o expoziţie
temporară, intitulată Rembrandt: the Knight’s Return. Expoziţia a fost creată de la bun

' Edson, Gary, Dean, David, The Handbook for Museums, Routledgc, London, 1994, p. 146
2 www.icom.museum, traducerea autoarei.
Desvallees, Andre, Mairessc, Franşois (cd.) Key Concepts of Museology, Armând Colin,
2010, p. 35.
1Idem. p. 35.
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început cu scopul de a sărbători întoarcerea tabloului lui Rembrandt, Knight with the
Falcon, în Goteborg. după lunga sa absenţă, timp în care opera de artă a fost restaurată
la The Getty Conservation Institute în Los Angeles. Alegerea spre expunere tocmai a
acestui tablou dintre toate operele de artă restaurate, deţinute de către muzeu, a fost o
decizie bazată pe ideea de a expune una dintre operele de artă de importanţă universală
(şi de a sublinia bogăţia colecţiilor muzeului) şi, totodată, de a evidenţia dificultăţile,
nivelul de profesionalism şi timpul îndelungat necesare conservării şi restaurării unui
bun culural. Prin evidenţierea tuturor acestor aspecte, muzeul şi-a dorit ca expoziţia să
reprezinte instituţia per ansamblu, de la faţa sa văzută (i.c. obiectele expuse), până la cea
nevăzută (munca din spatele prezervării acestor obiecte).
Tabloul The Knight with the Falcon este una dintre operele Iui Rembrandt cele
mai enigmnatice, realizată în ultima perioadă din viaţa artistului. Tocmai de aceea există
variate teorii supra tabloului şi a personajului pe care acesta îl reprezintă. Una din teorii
susţine faptul că tabloul ar fi un portret al contelui Floris al V-lea al Olandei, care a trăit
în secolul al XlII-lea şi care a căzut prizonier în timpul unei vânători cu şoimi, a murit
în închisoare iar mai târziu a devenit un erou naţional. O altă teorie susţine faptul că
tabloul îl reprezintă pe împăratul Imperiului Romano-Gennan, Frederic al 11-lea, cel
care a scris un ghid al vânătorii cu şoimi. O a treia teorie, acceptată de cei mai mulţi
specialişti (inclisiv de către J. Paul Getty Museum şi The Getty Conservation Institute),
este aceea conform căreia personajul îl reprezintă pe Sfântul Bravo, un conte care a trăit
în secolul al XVII-lea şi care, după ce s-a călugărit, şi-a donat toate proprietăţile celor
săraci şi s-a retras la mănăstire. Sfîntul Bravo este reprezentat cu un şoim pe braţ5.
O
expoziţie de artă de dimensiuni relativ mici (expunerile operelor de artă tind
să fie. în mod normal, considerate ca fiind expoziţii de artă). Rembrandt: the Knight’s
Return se axează pe prezentarea operei care se află în colecţiile muzeului de peste o sută
de ani. însă punctul forte al expoziţiei îl reprezintă tocmai evidenţierea activităţilor de
păstrare, conservare şi restaurare a unei opere de artă, activităţi care sunt rareori
prezentate publicului larg; Muzeul de Artă din Goteborg a ales să reprezinte şi aceste
aspecte, şi nu doar să se limiteze la expunerea tabloului proaspăt restaurat.
Expoziţia a ales. deasemenea, să discute diversele teorii ţesute în jurul
personajului tabloului, motivul fiind faptul că muzeul nu se consideră un loc care deţine
adevărul absolut. Există diverse versiuni ale aceleiaşi idei. iar expoziţia dc faţă a ales să
reprezinte varietatea de teorii din jurul tabloului şi a personajului pe care îl reprezintă, în
loc să prezinte doar teoria cea mai acceptată. în acest fel. prin evidenţierea mai multor
puncte de vedere şi subiecte de conversaţie, expoziţia a creat o platformă pentru
eventuale discuţii care se pot isca între vizitatori, specialişti sau nu.
Folosind analiza lui Van Mensch, o expoziţie poate fi descrisă din trei trei mari
puncte de vedere: structură, stil şi tehnică6. Structura unei expoziţii implică organizarea
materialului care urmează a fi expus, care. în cazul expoziţiei Rembrandt: the Knight's
Return, poate fi descris ca fiind unul tematic. în acest fel, vizitatorul este „ghidat să
urmărească modul în care o idee este creată şi se dezvoltă în cadrul unei expoziţii” 7. în
ceea ce priveşte stilul, expoziţia de faţă prezintă un mod de expunere care se axează pe
www.konstmuseum.goteborg.se
" Mensch, Peter van, Characteristics of Exhibitions in Museum Aktuell, (92) 2003, 3980-3985.
Idem, traducerea autoarei.
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aspectul estetic, ceea ce înseamnă că accentul se pune pe calităţile estetice ale
principalei opere expuse, i.e. tabloul lui Rembrandt. în acelaşi timp însă, expoziţia este
şi una conceptuală, deoarece îsi propune să prezinte diversele teorii din jurul tabloului şi
să ofere informaţii dspre activitatea de conservare-restaurare realizată de către The
Getty Institute. Cât priveşte tehnicile de comunicare, expoziţia poate fi definită ca fiind
una statică (sau pasivă); elementele dinamice însă, ca de exemplu imaginile şi sunetele,
sunt folosite spre a ilustra mult mai clar conceptele expuse, lără a interveni în statusul
expoziţiei în sine (spre deosebire dc o expoziţie interacivă, în care vizitatorul
interacţioneaza cu exponatele).
în altă ordine dc idei, analizând scopul muzeologie al expoziţiei Rembrandt: the
Knight’s Return se poate constata că principiile Iui Edson şi Dean despre expoziţiile
deschise publicului larg pot fi aplicate cu uşurinţă în cazul de faţă8: expoziţia a prezentat
obiecte şi informaţii cu scopul de a îndeplini un set de obiective prestabilit; a evidenţiat
o operă dc artă faimoasă şi în acelaşi timp reprezentativă pentru colecţiile muzeului; a
confirmat interesul publicului pentru muzeu şi a justificat existenţa acestuia ca şi
instituţie; a oferit o altă perspectivă asupra modului în care un bun cultural poate (1
interpretat - nu doar obiectul muzeal a reprezentat punctul forte al expoziţiei, ci şi
munca din spatele prezervării acestuia. Cu alte cuvinte, parte din succesul expoziţiei s-a
datorat faptului că specialiştii au pus accentul mult mai mult pe experienţa pc care
vizitatorul o poate trăi, şi nu doar pe îndeplinirea unor obiective. După cum subliniază
Falk şi Dierking, pentru a spori eficacitatea unui expoziţii, o bună abordare este „a găsi
modalităţi prin care conţinutul unei expoziţii poate fi utilizai spre a crea experienţe pe
care vizitatorul le poate trăi, sau a se găsi modalităţi prin care experienţele vizitatorilor
să implice conţinutul unei expoziţii” '. Expoziţia temporară Rembrandt: the Knight's
Return cu siguranţă a găsit modalităţi de implicare a publicului, prin utilizarea
imaginilor, filmelor şi sunetelor care au ajutat vizitatorul să îşi însuşească cât mai mult
din informaţiile şi conceptele care s-au dorit a 11 comunicate.
Crearea unei expoziţii cu scopul de a comunica un mesaj
Naraţiunea din spatele expoziţiei Rembrandt: the Knight’s Return, a fost unul
din principalele aspecte pe care designul expoziţional l-a avut în vedere; scopul
întregului design a fost ca expoziţia să nareze o poveste, în timp ce spaţiul de expunere
a avut în vedere contextul aii zarea obiectelor muzeale şi a mijloaceleor de informare10,
în acest scop luminile, umbrele, grafica, toate sunt menite să evidenţieze opera Iui
Rembrandt. Elementele tradiţionale de design. ca de exemplu modalităţile de iluminare
sau prezentarea unui fotocopii a unui alt tablou faimos al lui Rembrandt, The Crusader,
(care să scoată în evidenţă originalitatea tehnicii lui Rembrandt), sunt utilizate alături de
cele moderne, ca de pildă slide-urilc care prezintă imaginii din timpul restaurării
obiectului; toate elementele de design. atât cele tradiţionale cât şi cele moderne, au fost
folosite în construcţia expoziţiei ca şi produs final.

EXPUNEREA UNUI REMBRANDT: O ALTFEL DE EXPOZIŢIE .
Văzută ca şi „totalitatea obiectelor expuse” " , expoziţia Rembrandt: the Knight’s
Return include „obiectul original” 12 (i.e. tabloul propiu-zis), substitute ale bunurilor
culturale originale (i.e. fotocopii sau copii ale altor opere ale artistului), materiale de
expunere (ecrane) şi mijloace de informare (texte, slide-uri, alte imagini). Toate aceste
materiale de expunere şi informare, concepute să sprijine obiectul original propriu-zis,
au fost utilizate de către specialiştii muzeului cu scopul de a comunica un mesaj către
publicul larg. şi anume că un bun cultural reprezintă mult mai mult decât o operă de artă
frumoasă. Obicctul original rămâne însă centrul expoziţiei, iar designul expoziţional
este astfel conceput încât să permită vizitatorului să identifice clar importanţa operei de
artă (expoziţia a fost construită, totuşi, cu scopul de a pune în valoare tabloul original al
lui Rembrandt). Deseori se constată că cea mai bună calc de comunicare a unui mesaj
este tocmai datorită valorii obiectului original, de aceea importanţa acestuia nu trebuie
subestimată; o opera dc artă faimoasă stârneşte întotdeauna curiozitate şi interes.
în ceea ce priveşte spaţiul în care expoziţia a fost organizată, acesta este unul
neutru, cubic (tipul de spaţiu descris ca şi „the white cube” 1 ), tip arhitectural deseori
întâlnit în galeriile sau muzeele de artă, într-o măsură mai mică sau mai mare. Acest tip
de spaţiu alb, neutru, este însă considerat ca fiind un spaţiu care evidenţiază operele de
artă expuse14. Un spaţiu de expunere alb, curat, artificial, este unul în care obiectele pot
fi expuse şi prezentate vizitatorilor fară a fi eclipsate de ceea ce este în jurul lor. Un
astfel de spaţiu, după cum susţine O'Doherty, dă naştere ideii conform căreia „lumea
exterioară nu trebuie să pătrundă înăuntru, aşadar ferestrele sunt acoperite, pereţii sunt
vopsiţi alb, iar tavanul devine singura sursă de lumină” 15 - cu alte cuvinte, opera de
artă este admirată, însă nu poate exista nici un fel de interacţiune cu obiectul, iar acesta,
pe de altă parte, nu poate fi atins de vicisitudini sau de trecerea timpului.
Astfel analizată, expoziţia Rembrandt: the Knight’s Return creează impresia de
izolare de restul muzeului. în timp ce cele mai multe galerii ale muzeului sunt spaţii
deschise, largi, luminate din plin natural sau cu lumină artificială, sala în care expoziţia
temporară în cauză a fost organizată este întrucâtva izolată. încăperea este întunecată, cu
ferestrele acoperite şi pereţii vopsiţi alb.; singurele obiccte care se disting clar sunt cele
expuse. Spaţiul expoziţiei generează în acelaşi timp şi sensul de mişcare al vizitatorilor,
aceştia putând intra în sală prin două intrări, opuse una alteia; în acest fel, vizitatorul
este îndemnat să observe obiectele expuse şi mijloacele de comunicare adiţionale în
timp ce se deplasează dintr-o direcţie în alta.
In altă ordine de idei, analizând materialele de expunere, se poate afirma că
informaţiile legate de obiecte expuse sunt „prezentate vizitatorului prin prisma unor

s Edson. Gary. Dean, David, op. cit. p. 150.
9 Falk, John Howard, Dierking, Lynn Diane, The museum experienţe, Whalesback Books,
Washington, 1992, p. 137, traducerea autoarei.
111Dernie, David, Exhibition Design, Laurence King Publishing Ltd, 2006, p. 11.

11 Desvallees, Andre, Mairesse, Frangois (ed.) op. cit. p. 36, traducerea autorului.
12 David Dean foloseşte conceptul dc „the real object” în Museum Exhibition: Theory and
Practice, atunci când se referă la obiectele originale, iar Chris Caple utilizează conceptul de
„the real thing” în Conservation Skills. Judgment, Method and Decision Making, referindu-se
deasemenea la obiectul original.
O'Doherty, Brian lnside the White Cube: the ideology of the gallery space, University of
California Press, 1999.
" Daniel Buren. Function of Architecture, in Greenberg, R, Ferguson, Bruce W, Nairnc, Sandy
(eds.) Thinking about Exhibitions, Routledge. London, 2005, p. 224.
O'Doherty, Brian op. cit. p. 15, traducerea autoarei.
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explicaţii atent planificate pentru ca acestea să aibă sens” 16. Textele şi mijloacele de
informare utilizate în cadrul expoziţiei se pot dovedi a fi extrem de folositoare
specialiştilor sau celor interesaţi să afle cât mai multe detalii despre opera de artă sau
activitatea de conservare-restaurare. Pe de altă parte însă, pentru vizitatorul interesat
doar de vizualizarea unei expoziţii gen galerie de artă (expunerea operelor de artă, fără
texte sau informaţii adiţionale), toate detaliile referitoare la procesul de restaurare a
tabloului sau la diversele teorii din spatele personajului reprezentat de artist, toate
acestea se pot dovedi covârşitoare. Analizate însă, etichetele expoziţiei de faţă pot fi
descrise ca fiind texte interpretative17, care narează o poveste, ghidează şi informează
vizitatorul, şi nu doar prezintă succint fapte. O alternativă radicală a acestui tip de texte
însă, ar fi oferit vizitatorului şansa de a-şi crea propriile poveşti în jurul tabloului lui
Rembrandt sau a muncii din spatele uşilor închise, prin crearea de etichete descriptive,
care să ofere date succinte despre obiectele expuse; o astfel de alternativă nu ar fi reuşit,
însă, să transmită mesajul pentru transmiterea căruia expoziţia a fost organizată.
O
altă perspectivă asupra modalităţilor de expunere a operelor lui Rembrandt
poate fi oferită de un alt fel de expoziţie, şi anume una online. Expoziţia „ Rembrandt in
Southern California” este o expoziţie virtuală care prezintă 14 tablouriale artistului
aparţinând de 5 muzee din sudul Californiei, muzee care sunt responsabile de
informaţiile, legăturile sau comparaţiile dintre operele expuse18. O astfel de expoziţie
oferă o perspectivă nouă asupra modului în care operele de artă, care în mod normal
sunt expuse în muzee sau galerii de artă, pol fi vizualizate, admirate şi chiar cercetate.
In câteva cuvinte, se poate afirma că designul expoziţiei Rembrandt: the
Knight’s Return a reuşit să integreze conţinutul expoziţei atât cu designul interior deja
existent al sălii de expunere, cât şi cu mijloacele audiovizuale şi grafice specifice
expoziţiei de faţă. Rezultatul a fost crearea unei expoziţii care să reprezinte o experienţă
bine primită pentru vizitatori, ţinând cont de faptul că, lotuşi, „prin expunerea
obiectelor, textul etichetelor şi designul expoziţional, muzeele speră să influenţeze
gândiri, trăiri şi noi descoperiri” iy.
Concluzii
Principalul scop al organizării expoziţiei Rembrandt: the Knight’s Return ca şi
expoziţie temporară la Muzeul de Artă din Goteborg a fost prezentarea tabloului Knight
with the Falcon după lunga perioadă de timp în care acesta a fost restaurat la The Getty
Conservation Institute in Los Angeles. Obiectivele secundare însă, au avut în vedere
încercările de explicare a tehnicii lui Rembrandt, evidenţierea diverselor terorii ţesute în
jurul personajului operei de artă şi punerea în valoare a procesului de conservarerestaurare.

10 Dean. David, Museum Exhibition: Theory and Practice, Routledge, London, 1994, p. 6,
traducerea autoarei.
17 Serrella, Beverly, Exhibit labels: an interpretative approach, Altamira Press, Oxford, 1996, p.
9.
18 www.rembrandtinsoeal.org
1’ Falk, John Howard, Dierking, Lynn Diane, op. cit. p. 135, traducerea autoarei.
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Muzeul de Artă din Goteborg este considerat ca fiind un muzeul respectabil,
deschis. Tocmai de aceea, în momentul organizării unei expoziţii, personalul este nevoit
să vină cu rezultate care să capteze interesul şi timpul publicului; o astfel de expoziţie
trebuie să „sensibilizeze, să provoace reacţii şi refleeţii şi să stârnească interes”20. Cu
alte cuvinte, experienţa pe care vizitatorul o poate trăi trebuia să fie, şi s-a dovedit a fi
fost, unul din principalele motive pentru care expoziţia a fost gîndită de la bun început şi
dc la carc au pornit deciziile luate în privinţa designului interior, tehnologiilor folosite,
textelor etichetelor şi conţinutului în sine. în fapt, obiectivul urmărit de fiecare
organizator de expoziţii ar trebui să fie, alături de prezentarea bunurilor culturale
propriu zise, comunicarea de idei şi informaţii21.
Principala atracţie a expoziţiei a fost, evident, opera de artă a lui Rembrandt;
scopul ei însă, a fost, pe lîngă expunerea tabloului original, prezentarea altor aspecte din
jurul prezervării, ccrcetării sau istoriei bun cultural. întreaga expoziţie se poate rezuma
la faptul că a constituit o naraţie, o contextualizare (bazată pe obiecte şi diverse mijloace
de comunicare), într-un spaţiu expoziţional, a unor concepte şi idei. Meritul expoziţiei
este că aceasta nu s-a limitat doar la o expunere a unei opere de artă. ci faptul că a ales
sa reprezinte un context mult mai larg larg, prin prezentarea altor puncte de vedere şi
aspecte ale existenţei unui muzeu.
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1Edson, Gary, Dean, David, op. cit., p. 153.
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folosite de Al. I. Cuza pentru protocol3. Domnitorul Carol înfiinţează în 1868 unităţi de
gardă, cărora le oferă statut permanent de escorta regală în 19084. în 1936 a fost
transformat în Regiment de Gardă Călare. în anii primului război mondial, Regimentul
de Escortă regală în afara obligaţiunilor ce-i reveneau în acţiunile de însoţire şi protocol
a fost prezent şi în momente tensionate ale încleştării cu trupele inamice.
în ordinea de bătaie întocmită de Marele Cartier General, pentru 14 august 1916,
Regimentul s-a încadrat la capitolul "Trupe neindivizionate" în cadrul Brigăzii 2
Călăraşi împreună cu Regimentul 4 Călăraşi, Regimentul 2 Obuziere - 105 mm,
Batalionul 2 Pionieri. Comandantul Regimentului era col.Angheleanu Scarlat. în
ordinea de bătaie operativă a Armatei a 11-a română din 16 septembrie 1916, figurează
acelaşi comandant. La I septembrie 1916. facea parte din ordinea de bătaie a Diviziei a
3-a, comandant fiind cpt.Stăncescu Dumitru5.
Acţiunile operative ale regimentului sc suprapun celor ale marilor unităţi în care
a fost periodic încadrat, deci nu le vom detalia6. După baretele ataşate Crucii
comemorative cu care a fost decorat drapelul regimentului, "Dunăre, Carpaţi, Ardeal",
reiese că această unitate a fost prezentă pc toata perioada războiului, încadrată marii
unităţi - Armata a Il-a, comandată de generalul Alexandru Avercscu.
La începutul anului 1917, toată armata română care scăpase din dezastrul
campaniei anului 1916 era în Moldova. Refacerea Armatei a Il-a era "o chestiune de
credinţă, de timp, de muncă, de pricepere şi sacrificiu obştesc"; această refacere s-a
făcut efectiv pe front, având în formaţie corpurile II şi IV armată. Unităţile componente
erau retrase în spatele frontului prin rotaţie pentru o lună de zile, pentru a se odihni,
completa şi instrui. Poziţiile menţinute au fost în Munţii Oituz şi Vrancei. A stat în
tranşee timp de 6 luni, acoperind un front de 35 km. în condiţii de iarnă, în ianuarie
1917 a încercat prin formaţiile sale să reocupe Dealul Momâia, din Valea Susiţei, dar nu
a fost posibil, trupele germane opunând în continuare o rezistenţă îndârjită7.
Din iulie până în septembrie 1917, însă, reuşeşte să respingă inamicul în marile
bătălii şi victorii ale frontului românesc, la Mărăşti şi Oituz, fiind intrate în legendă
luptele eroice de la Măgura Caşinului, Cireşoaia, Coşna, Varniţa şi Muncelu.
în data de 15 decembrie 1917. Regimentul de Escortă Regală figura în Ordinea
de bătaie a Comandamentelor şi Serviciilor armatei, fiind comandat de col.Prodan Ioan8.
După cum am menţionat, în 1936, Regimentul îşi schimbă denumirea în
Regiment de Gardă Călare. După începutul celei de-a doua conflagraţii mondialei, în
septembrie 1939, pentru a contracara atacul la graniţa dc est şi nord, în cadrul Grupului
de Armate 1, s-a creat formaţia "Grupul Şiret" în care a fost inclusă şi Divizia de Gardă,
din care făcea parte şi Regimentul de Gardă Călare.
în acţiunea de reorganizare a armatei române s-a impus reducerea cadrului

' Anuarul Armatei Române, 1899, p. 110.
1Col.Ion Cupşa, op.cit., p. 147, p.267.
General N.Sinescu, Istoricul întrebuinţării cavaleriei române în războiul mondial 19/6 şi
până la 1926, vol.l. Bucureşti, 1926, p.9.
6 Istoricul Armatei Române, Bucureşti, 1902, p. 136.
7 Monitorul Oastei, nr. 10 din 15 aprilie 1880.
x Col. Ion Cupşa, op.cit., p.347.
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organizatoric şi a efectivelor, ducând la desfiinţarea unor unităţi şi astfel a fost redus şi
Corpul de Gardă. La 22 iunie 1941 însă, odată cu intrarea României în război se
recompletează Divizia de Gardă subordonată armatei 11 Germană sub comanda
generalului Eugen von Schobcrt. Aceste unităţi se găseau pe frontiera stabilită în iunie
1940 între Comorna şi Cârlibaba. Una din acţiunile importante a fost cea din noaptea de
2-3 iulie în zona Cetatea Albă când Divizia de Gardă a susţinut Corpul de Armată.
în urma luptelor din perioada iulie-octombrie 1941 desfăşurate pe căile de acces
spre oraşul port Odessa capacitatea operaţională a Diviziei a scăzut la 66 %, având în
compunere 3 batalioane. La 30 noiembrie 1941 în urma studiului privind organizarea
defensivă a României, Divizia de Gardă a fost inclusă Armatei I-a cu trei corpuri de
armată (1,5,7). în momentul declanşării operaţiunii laşi - Chişinău se găsea în sectorul
Tg. Frumos - Paşcani. După întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste,
Regimentul de Gardă Călare şi alte unităţi au fost în componenţa rezervei create de
Comandamentul Militar al Capitalei sub comanda col. Marcel Olteanu având misiunea
de a interveni în sprijinul Comandamentelor de Nord şi de Sud. Acest grup a avut
misiunea de a participa şi a interveni în interzicerea pătrunderii forţelor hitleriste în
Capitală, prin partea de Nord. Condiţiile specifice ale apărării Capitalei au impus o
varietate de unităţi componente ale forţelor stabilite pentru această misiune, dând o notă
originală organizării şi desfăşurării luptelor în Bucureşti, unităţile dând dovadă de o
mare mobilitate. Regimentul de Gardă Călare a colaborat, cu unităţi de tancuri Compania 1 tancuri - condusă dc cpt.N.Popovici, blocând intrarea trupelor germane prin
"poarta" de la Băneasa. Anterior se acţionase la lichidarea elementelor germane din
Parcul Filipescu şi Parcul Bonaparte.
Pentru a interzice pătrunderea inamicului prin partea de nord a oraşului au fost
destinate trupe ale Regimentului de Gardă Călare, respectiv Escadronul 2 comandat dc
locotenentul GH. Smărăndescu, întărit cu blindate şi artilerie antitanc, care a trecut la
apărare în sectorul podului Băneasa, într-un dispozitiv de formă concavă cu deschidere
spre inamic, cu scopul dc a putea realiza un sistem de foc la care să participe încă din
primul moment majoritatea mijloacelor de care dispunea. în cursul nopţii 23-24 august
1944 s-a ridicat şi o baricadă pe podul Băneasa, supravegheată cu mijloace de foc,
creând un real obstacol în faţa inamicului.
în dimineaţa zilei de 24 august o coloană motorizată a început să pătrundă peste
podul Băneasa. Militarii români au acţionat numai în momentul în care hitleriştii au
căutat să degajeze podul declanşând un foc nimicitor, reluat de mai multe ori în cursul
zilei; aceste atacuri inamice au fost respinse de fiecare dată. Prezumţia generalului
Gerstenberg că pentru a cuceri Bucureştii nu trebuie organizată o operaţiune amplă,
pentru că se vor opune foile reduse şi nepregătite, nu a corespuns realităţii. împreună cu
alte unităţi, blindate, artileria antitanc, bine pregătite pentru ripostă. Regimentul de
Gardă Călare şi-a adus din plin contribuţia.
Muzeul Militar Naţional deţine în afară de exemplarul propus pentru restaurare
şi Stindardul Regimentului de Escortă Regală, model 1878; (inv. 9616, nr. vechi 4275).
Acest drapel a fost dat de Regele Carol I la 10 mai 1908. A fost în serviciu până la 10
9 Monitorul Oastei, nr. 25 din 19 august 1880, p.611; înalt Decret nr.2.027 din 22 iulie 1880
relativ la deschiderea unui credit, necesar Ministerului de Război pentru cumpărarea a patru
drapele pentru regimentele de călăraşi nou înfiinţate.
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10 A.Potocki şi A.Velicu, Catalogul colecţiilor steaguri, stindarde, fanioane. Bucureşti, 1931,
Biblioteca Muzeului Militar Naţional.

luminii şi a agenţilor externi; oxidarea firelor metalice sub acţiunea oxigenului din aer şi
a umidităţii şi a poluării (foto 2).
Fiecare faţă a stindardului este formată din câte o singură bucată de mătase,
întreagă, vopsită în trei benzi de culoare (roşu, galben şi albastru). Materialul folosit este
mătase naturală, cu ţesătură rips realizată mecanic. Deasupra mătăsii sunt aplicate
broderii din fire metalice lucrate în tehnica pasmanteriei prinse de mătase şi de dublură.
Toată broderia (cifrurile regale şi stemele) sunt realizate în relief, fiind obţinute
cu ajutorul unui pat de hârtie încleiată. Suportul de întăritură este din bumbac ţesut
mecanic în legătură pînză (în două iţe), (foto 3). Stindardul este dreptunghiular, cu două
feţe, fiecare fiind formată din câte o singură bucată de mătase vopsită în trei benzi de
culoare (roşu, galben şi albastru). Cele trei benzi colorate sunt dispuse vertical, cu
albastru lângă hampă, galben la mijloc şi roşu în margine, având următoarele
dimensiuni: 19,5 cm roşu, 20 cm galben, 21,5 cm albastru.
între cele două feţe ale stindardului există un suport de susţinere al acestora
(dublură) din pânză de bumbac (foto 4).
în cele patru colţuri sunt brodate câte două crenguţe dc laur cu fructe, dispuse
simetric una faţă de cealaltă, care se unesc, fiind orientate cu deschizătura braţelor spre
interior. Aceste ghirlande sunt brodate cu fir metalic pe un pat de hârtie încleiată
îmbrăcat în pânză (bumbac). Mijlocul frunzelor este marcat cu un fir metalic auriu
răsucit, prins pe deasupra broderiei. între braţele acestor ghirlande sunt prinse cifrurile
regale ale lui Ferdinand I (foto 5).
Central, pc banda galbenă, pe un fond de culoare vişinie (brodat cu fire de
mătase), această faţă a stindardului este decorată cu stema României din timpul lui
Ferdinand I, având următoarele dimensiuni: 34 cm lungime şi 27 cm lăţime, fiind
realizată în tehnica pasmanteriei.
în forma în care se prezintă, stema are un aspect bun, nelipsind nici o inscripţie
sau vreo porţiune din ea. Degradările sunt la partea textilă (lipsă fire de mătase crem,
bleu, neagră, grena, iar firul de broderie din metal este degradat, lăsând să se vadă firul
dc mătase din interiorul său (miezul) (foto 6).
Stem a este formată din:
scut brodat cu fire de mătase bleu, conturat cu un şnur din fire metalice aurii,
răsucite;
acvilă brodată cu fire metalice aurii, cruciată; deasupra coroana regală (fire metalice
aurii, argintii, fire de mătase grena şi crem);
atributele suverane: spada în gheara dreaptă (fire metalice argintii, aurii şi de mătase
de culoare maron - la mâner), sceptrul în gheara stângă (fire metalice aurii);
pc piept un scut scartelat realizat în tehnica pasmanteriei, cu un chenar format din
două rânduri de fire metalice, răsucite, având la bază un triunghi în şef;
- pe centru un ecuson în abis care conţine scartclatul de argint şi negru al Casei
domnitoare, brodat cu fire metalice argintii şi fire de mătase neagră. Scutul scartelat
de la stemă este alcătuit din patru cartiere care reprezintă provinciile româneşti: Ţara
Românească I, Moldova II, Oltenia şi Banatul III, Transilvania IV.
- în cartierul unu, pe un fond de culoare bleu, brodat cu fire de mătase, se află o acvilă
cruciată (fire metalice aurii) cu ciocul roşu (mătase); ghearele sunt lucrate cu fire de
mătase de culoare roşie; soarele este brodat cu fire metalice aurii şi argintii (în mijloc);
luna (fire metalice aurii) (Ţara Românească);
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mai 1926, când a fost depus la Muzeul Militar Naţional. A fost decorat cu medalia
"Avântul Ţării", prin I.D. nr.6247 la 7.X I.1913; "Crucea Comemorativă 1916-1918" cu
baretele "Dunăre, Carpaţi, Ardeal" prin I.D. nr.3390 la 20.VII.1921; a primit şi insigna
Regelui Ferdinand I cu panglică neagră (îndoliat); Medalia „Marelui Război pentru
Civilizaţie” cu panglica respectivă; semnul "40 de ani de serviciu"10.
Stindardul propus pentru restaurare face parte din seria de drapele noi,
executate după 1922 când s-au modificat simbolurile fixate pe drapel, în mod deosebit
Stema României, stabilită prin legea din 23 iunie 1921. Drapelul a fost depus la muzeu
după desfiinţarea unităţii în 1948, de către Batalionul de Pază al Ministerului Apărării
Naţionale (foto 1).
M A TER IA LE C ONŢIN U TE
Analiza efectuată: determinarea naturii fibrei
Metoda utilizată şi parametrii de lucru: metodă microscopică
a) Colanul Ordinului „Carol I” - mătase naturală;
b) Coroana regală mare - mătase naturală;
c) Bentiţă - bumbac;
d) Ghirlande - mătase naturală;
e) Leii mari - mătase naturală;
0 Franjuri - mătase naturală;
g) întăritura - bumbac;
h) Pânza stindardului - ţesătură de mătase ripsată - urzeala - mătase naturală bătcala - mătase naturală
Analiza efectuată: determinarea naturii Firelor metalice
Metoda utilizată şi parametrii de lucru: analiză microscopică şi în picătură
a) Colanul Ordinului „Carol I” - Ag. aurit;
b) Coroana regală mare - Ag. aurit;
c) Firul de pe mijlocul frunzelor - Ag. aurit;
d) Bentiţa - Ag. aurit;
e) Ghirlande - Ag. aurit;
0 Leii mari - Ag. aurit;
g) Coroana regală mică - fir alungit - Cu. Argintat - fir spiralat - Ag.
h) Franjuri - Ag. aurit.
Deteriorări fizico-mecanice:
- depuneri de praf şi murdărie; destrămări, rupturi şi pierderi ale firelor de
urzeală şi băteală din ţesătură şi textura stemei; desprinderi şi scămoşeli ale firelor
metalice din zonele de broderie (steme şi cifruri regale); rărirea şi tăierea ţesăturii de
mătase; pete de murdărie grasă; găuri mici şi rupturi ale mătăsii în porţiunile de prindere
a stindardului de hampă, în locurile lăsate de pioneze sau cuic; tăieturi ale mătăsii
fragilizate şi uzate în timp; şifonări, cutări; desprinderea şi destrămarea galonului cu
franjuri şi a bentiţelor din fire metalice.
Deteriorări fizico-chimice:
- îmbătrânirea materialelor şi fragilizarea
mătăsii; decolorarea sub acţiunea
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în cartierul doi, pe un fond de culoare roşie, brodat cu fire de mătase, se află un cap
de zimbru, brodat cu mătase albă (faţa; parţial lipseşte) şi neagră (ochii, gura,
conturul); steaua care se află între coarne este lucrată cu fire metalice aurii şi argintii
(în mijloc), având cinci colţuri; în dreapta soarele şi în stânga luna (fire metalice aurii)
(Moldova);
- în cartierul trei, pe fond roşu, brodat cu fire de mătase, se află un leu (fire de metal
auriu) trecând spre dreapta, pe un pod lucrat tot cu fire de metal, aurii, înălţat peste
valuri (fire de metal argintii) (Oltenia şi Banatul);
- în cartierul patru, în primul câmp, pe un fond bleu (brodat cu fire de mătase), se află
o acvila neagră (mătase) ieşind din linia fasciei (fire de mătase de culoare roşie),
limbată roşu; soarele şi luna ce însoţesc acvila sunt lucrate cu fire metalice aurii şi
argintii; sunt cusute, stilizat, şapte turnuri (fire de mătase roşie), plasate trei jos şi
patru sus (rândul de sus este deteriorat şi nu se mai văd decât ultimele două turnuri
(Transilvania);
în triunghiul în şef de la baza scutului, pe un fond dc culoare bleu, lucrat cu fire de
mătase, sunt brodaţi doi delfini afrontaţi (fire metalice aurii) (Dobrogea).
Asupra celor patru cartiere ale scutului s-au făcut intervenţii constând în colorarea
zonelor de mătase lipsă din broderie, cu culoare albastră. Scutul cu acvila este timbrat
de o coroană lucrată cu fire metalice aurii şi argintii şi este susţinut de doi lei, lucraţi în
tehnica pasmanteriei, brodaţi cu fire metalice aurii, limbaţi roşu-grena (fire dc mătase).
Colanul ordinului Carol I este brodat cu fire metalice aurii, argintii, fire de
mătase roşie, bleu şi grena. Deviza "Nihil Sine Deo" se află înscrisă pe o eşarfă brodată
cu fire de mătase bleu, în degrade. Literele sunt cusute cu fire metalice aurii. Această
eşarfă este plasată dedesubtul scutului şi a celor doi suporţi (foto 7).
Totul este aşezat sub un mantou de culoare grena (spre exterior) şi crem (în
interior), iar franjurii sunt realizaţi din fire metalice aurii, răsucite. Coroana regală mare,
de deasupra mantoului, este lucrată în tehnica pasmanteriei, fiind brodată cu fire
metalice aurii, argintii, fire de mătase roşie, bleu şi grena.
Feţele stindardului sunt încadrate pe trei laturi de o bentiţă lucrată din fire
metalice aurii. Pe latura inferioară, în partea stângă, spre hampă, bentiţa este destrămată
şi desprinsă. Pe suprafaţa sa prezintă urme de oxidare, care se întâlnesc şi la franjuri.
Mătasea este decolorată şi prezintă numeroase zone de degradare, pânza fiind
destrămată, tocită, ruptă. Sunt lipsuri mari din mătase.
Pe dos, mătasea are o culoare mai vie, fiind mai puţin decolorată. Suportul dc
întâritura este din bumbac, ţesut mecanic în legătură pânză (în două iţe).
PR O C ESU L DE RESTAURARE
După prezentarea şi aprobarea propunerilor dc restaurare s-a trecut la restaurarea
stindardului Regimentului de Escortă Regală, model 1922. înaintea începerii
operaţiunilor de restaurare s-au efectuat fotografii de ansamblu şi detalii pentru ambele
feţe ale stindardului. După pregătirea locului de muncă ce a constat în confecţionarea
unui pat absorbant din netcx, pâslă şi hârtie de filtru, piesa a fost aşezată pe acest suport
şi s-a trecui la desprăfuirea ei prin pensulare. Datorită unei fragilităţi mari a mătăsii,
această operaţiune s-a executat cu atenţie insistând mai mult în zonele cu broderie
metalică. în continuare s-a trecut la dezasamblarea părţilor componente: franjuri şi
galon (foto 8). Mătasea stindardului fiind foarte fragilizată, operaţiunea a constat în

tăierea fiecărui fir în parte, după care, firele tăiate au fost scoase cu penseta. După ce
piesa a fost dezasamblată părţile au fost fotografiate (foto 9 a, b, c, d, e, f).
S-a efectuat o nouă curăţare mecanică prin pensulare, insistând în zonele
cusăturilor unde, datorită condiţiilor în care a fost păstrată piesa, a frecărilor ce au
apărut în timp asupra mătăsii şi nu în ultimul rând a prafului, s-au format scame. S-au
desprăfuit fiecare parte prin pensularea zonelor de broderie, a mătăsii şi ale suporturilor
(dublurilor) de susţinere ale feţelor stindardelor.
S-a trecut la curăţarea broderiilor metalice şi a stemei folosindu-se o soluţie de
Complexon III preparată în următorul procentaj: 3,7 g. Complexon + 96 ml. apă
distilată. Această operaţiune a fost repetată, folosindu-se o pensulă mai aspră, cu părul
tăiat scurt. S-a insistat atât de mult la curăţarea broderiei metalice cu soluţie de
Complexon 111 datorită faptului că întreaga broderie a prezentat urme de murdărie grasă
bine fixată pe fire şi între acestea, precum şi a unei cantităţi mari de praf existente în
interiorul broderiei. După clătirea cu apă distilată, a urmat uscarea broderiilor, surplusul
de apă fiind scos cu ajutorul hârtiei de filtru.
Pentru curăţirea accesoriilor (franjuri şi galon) s-a trecut la desprăfuire, curăţire
prin imersare în soluţie de Complexon III în apă distilată. Accesoriile au lost întinse pe
pat absorbant în vederea uscării. S-a trecut la următoarea operaţiune a procesului de
restaurare: curăţarea umedă a mătăsii piesei cu soluţie adecvată. Pentru început, cele
două feţe ale stindardului au fost impregnate cu soluţia de înmuiere preparată în modul
următor: 200 ml. alcool etilic, 50 ml. glicerină, 750 ml. apă distilată. Pentru impregnare
s-a folosit o pensulă cu păr moale. S-au schimbat colile de hârtie de filtru de sub piesă,
iar surplusul de apă a fost absorbit rapid tot cu ajutorul hârtiei de filtru prin presare.
Pentru îndepărtarea urmelor de murdărie de pc mătase şi pentru curăţare a fost
preparată o soluţie de spălare, utilizându-se 3 g. fulgi de săpun slab bazic (p.H.=8,9), 1
g. carboxi-metil-celuloză (C.M.C.) şi 96 ml. apă distilată.
Cu aceeaşi pensulă moale, după cc a fost clătită, s-a trccut la spălarea ambelor
feţe ale piesei, foarte rapid, insistându-se atât asupra zonelor de broderie, cât mai ales
asupra mătăsii. Urmare a impregnării cu soluţia de înmuiere mai înainte a mătăsii,
aceasta şi-a recăpătat moliciunea iniţială, iar în momentul când s-a efectuat spălarea cu
această a doua soluţie, nu au apărut probleme. Nu s-au pierdut fire din ţesătură.
Operaţiunea de curăţare cu soluţia de spălare s-a efectuat şi pe dosul piesei.
Ambele feţe ale stindardului au fost aşezate pc două bucăţi dc geam, apoi, cu o
pensulă mare s-a întins foarte bine fiecare faţă, scoţându-se bulele de aer dintre piesă şi
geam, prin presare. După ce s-a absorbit surplusul de apă rămas, cu hârtie de filtru,
piesa a fost impregnată cu o soluţie de C.M.C. 2% pentru întărirea (apretarea) mătăsii, a
protejării suprafeţei în timp şi obţinerea unui tuşeu plăcut.
SUBSTANŢELE FOLOSITE
Carboxi-m etil-celuloza este un produs aglutinant solubil în apă, cu reacţie
neutră, practic compatibilă cu toate tipurile de fibre şi coloranţi. Fiind un produs obţinut
pe cale sintetică nu este influenţat de microorganisme. Carboxi-metil-celuloza (C.M.C.)
se obţine prin reacţia dintre celuloza alcalină cu acidul monocloracetic. Este o substanţă
albă sub formă dc pulbere, se dizolvă în apă la orice temperatură amestecându-se cu apa
în orice proporţie. Este insolubilă în solvenţi organici şi este higroscopică. în condiţii
normale dc temperatură şi umiditate C.M.C. conţine între 11 - 14% apă.
Soluţiile concentrate de C.M.C. apar ca geluri, iar prin scăderea concentraţiei se
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obţin soluţii vâscoase. Vâscozitatea maximă se constată în limitele de pH = 6 - 9.
Este un adeziv reversibil, putându-se desprinde de pe textilă prin simpla
solubilizzare cu apă. Absorţia pe fibrele de celuloză se explică prin faptul că structura
C.M.C. este aproape identică cu structura celulozei, ceea ce face ca prin coeziunea lor să
se formeze legături de hidrogen între grupările OH libere ale celulozei şi grupările OH
libere ale C.M.C. Pentru ca pelicula de C.M.C. să fie moale şi flexibilă este necesar să
se introducă în soluţii plastifianţi hidrosolubili (ca plastifiant glicerină).
Concentraţia (gel nu praf) în care se foloseşte C.M.C. la consolidarea textilelor
este între 1,5 - 2,5 % la care se adaugă 1,5 - 2,5 ml glicerină (la 100 ml soluţie C.M.C.)
Soluţia se aplică prin pensulare uniformă a textilelor sau prin punctarea numai a
anumitor zone şi apoi presarea suprafeţei. Uscarea se face la temperatura camerei sau
prin intensificarea circulaţiei aerului. Calităţile pe care le are C.M.C. ca adeziv în
restaurarea textilelor sunt: reversibilitate, pH neutru, nu îşi modifică proprietăţile fizice
şi chimice în timp, pelicula obţinută are un grad mare de transparenţă, pelicula obţinută
arc un grad mare de transparenţă, pelicula este flexibilă prin adăugarea glicerinei, se
prepară uşor, prin simpla adăugare a apei distilate şi omogenizarea amestecului, nu are
nevoie de adaus de antiseptice, fiind higroscopică se păstreză în vase închise.
Complexon III (sarea disodică a acidului etildiamintetraacetic) este o substanţă
solidă, cristalizată, solubilă în apă, se foloseşte în cazul curăţirii textilelor cu fir metalic.
Nu este dăunătoare textilelor folosirea complexonului, iniţial el a fost folosit la
curăţarea textilelor. în cazul mătăsii naturale cu fir metalic, complexonul se foloseşte la
un pH = 5 (acid), iar pentru fibrele celulozice cu fir metalic complexonul se foloseşte
corectat cu soluţie tampon la un pH = 7 (neutru).
Glicerina este un lichid uleios, incolor, lipsit de miros, cu gust dulceag.
Glicerina este higroscopică; ea absoarbe vapori de apă din atmosferă până la stabilirea
unui echilibru. Păstrată mai multă vreme la o temperatură sub 0°C formează cristale. Se
amestecă cu apa şi cu alcoolul etilic, este insolubilă în eter etilic, cloroform, uleiuri
grase. Proprietăţile chimice ale glicerinei sunt determinate de existenţa celor 3 grupe
OH din moleculă. Prin deshidratare, în prezenţa unor agenţi deshidratanţi (KHSO.0,
(H 2SO 4 ), formează acroleină, o aldehidă nesaturată cu miros neplăcut. Cele trei grupe
OH pot da reacţii de esterificare cu acizii organici sau anorganici. Prin esterificare cu
acizi graşi se obţin grăsimi sintetice. Glicerina reacţionează cu acidul boric dând
acidulglicerin-boric. Glicerina este întrebuinţată la fabricarea dinamitei (prin îmbibarea
ei în Kieselgur), în farmacie, cosmetică, industria pielăriei.
Glicerina este folosită ca solvent la fabricarea unor răşini sintetice, este
componentă în soluţia de înmuiere, se adaugă ca plastifiant în carboxi-metil-celuloză
(C.M.C.), ca emolient pentru redarea supleţii fibrelor.
Alcoolul etilic (C 2H5-OH) (spirt, ctanol) are masa moleculară 46,07. Este un
lichid incolor, volatil, cu miros caracteristic. Alcoolul oficial, de 95°, conţine 92,5%
alcool pur. Temperatura de autoaprindere 425°, limita de explozivitate 3,50 - 18,00
vol% în aer. Punct de fierbere 78,4°C. Punct de topire -114,9°C. Alcoolul etilic este
miscibil cu apa în orice cantitate, se amestecă şi cu eterul etilic. în amestec cu apa are
loc o contracţie de volum datorită formării de legături de hidrogen între alcool şi apă.
Prin restaurare şi conservare se înţelege ansamblul metodelor de intervenţie
efectuate asupra unui obiect pentru îndepărtarea urmelor lăsate de timp asupra acestuia,
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readucerea obiectului la o formă cât mai apropiată de starea iniţială şi prelungirea la
maximum posibil a vieţii acestuia. Intervenţiile făcute nu trebuie să dăuneze în nici un
caz obiectului şi să nu provoace degradări mai rapide decât cele ce s-ar fi produs dacă
nu s-ar fi acţionat în nici-un mod asupra obiectului11.
De asemenea, aceste intervenţii trebuie să fie uşor de îndepărtat, lăsându-se
posibilitatea aplicării unor metode noi cc se vor descoperi şi care pot fi mai eficiente.
Fiecare obiect supus restaurării este un caz aparte şi necesită înainte de începerea
operaţiunilor de restaurare un examen atent şi riguros, deoarece restauratorul nu are voie
să „greşească”, mai ales că în majoritatea cazurilor obiectul este unicat, de o valoare
istorică inestimabilă. Examinarea obiectului presupune în primul rând stabilirea
compoziţiei elementare a structurii şi a proprietăţilor materialului din care este alcătuit
obiectul şi în al doilea rând, stabilirea agenţilor de deteriorare ce au acţionat asupra
obiectului, prin determinarea materialelor de degradare depuse pe obiect12.
înaintea începerii operaţiunilor de consolidare, au fost pregătite materialele
pentru restaurare: vopsirea firelor de consolidare din mătase (cu coloranţi direcţi, în
culorile stindardului); testarea materialelor; pânză de bumbac pentru suportul de
consolidare (care a fost vopsită într-o culoare neutră); pregătirea netex-ului pentru
consolidare finală; confecţionarea unei rame din lemn pentru întinderea pânzei de
bumbac pe care s-a efectuat consolidarea stindardului. S-a ajuns la punctul în care piesa
trebuia aşezată pe suportul textil, de bumbac, material compatibil cu originalul, în
vedera consolidării. Pentru aceasta s-a trecut la vopsirea unei bucăţi de material de
bumbac într-o culoare asemănătoare cu cea a stindardului.
Migrarea coloranţilor din materialele textile vopsite utilizate în timpul procesului
de restaurare, afectează din toate punctele de vedere părţile originale ale pieselor. Din
acest motiv, înainte de a aplica tratamentul de vopsire este necesar un studiu amănunţit
al coloranţilor, studiu care se bazează pe nenumărate probe practice13. în procesul de
vopsire a materialelor textile folosite în procesul de restaurare se cere o apropiere de
culorile originale ale pieselor, culori care au suferii modificări de-a lungul anilor,
căpătând o anumită patină14. Pentru vopsirea suportului de bumbac într-o culoare
apropiată cu materialul steagului, s-au folosit coloranţi direcţi, clasa C, iar ca agent de
nivelare şi coagulare, în acest caz, s-a utilizat clorura de sodiu, Na.Cl. Vopsirea s-a
efectuat în apă fierbinte, timp de 3-4 minute, până s-a obţinut nuanţa dorită (foto 10).
La fel s-a procedat şi pentru firele de borangic folosite pentru coasere. Aceste
fire de borangic sunt foarte fine, rezistente, cu afinitate mare la vopsire (foto 1 1 ).
După uscarea suportului de bumbac astfel vopsit, accsta a fost impregnat cu
soluţie 2% C.M.C. în apă distilată, uşurând în acest mod aşezarea şi fixarea pe ramă
împreună cu steagul, fixat Î 11 puncte mari de suport, în vederea consolidării .
Nicolae Asandei, Aurelia Grigoriu, Chimia şi structura fibrelor, Editura Academiei RSR,
Bucureşti, 1983.
12 Ing.Hardwig Maurus, Ing.Ioan Bucurenci Spălarea produselor textile şi detaşarea petelor,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.
13 Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale. Ediţia a 11-a, Editura
CPPC, Bucureşti, 2003.
MSpiridonia Macri, Doina Stefănescu, Florica Stoica Contribuţii privind noi metode folosite în
procesul de restaurare a unor steaguri.
11
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Fixarea suportului de bumbac de materialul steagului, pe spate, s-a efectuat în
modul următor: a fost cusut cu aţă de bumbac conturul medalionului central, al cifrurilor
regale şi pe marginile stindardului. Tehnica de coasere s-a realizat folosind metoda de
prindere în reţea pe faţă, vizibilă pe spate în “zig-zag” (foto 12 a, b). Nu s-au efectuat
reîntregiri ale părţilor lipsă din mătasea stindardului, deoarece, neintervenind în acest
mod, s-a urmărit păstrarea într-o cât mai mare măsură a valorii documentare şi istorice a
piesei (foto 13, 14). După etapa de consolidare pe suportul de bumbac s-a trecut la
fixarea tul-ului de protecţie pe faţa stindardului. De asemenea, tul-ul a fost impregnat cu
soluţie 2% C.M.C. în apă distilată pentru obţinerea unei apretări şi întinderi a acestuia
înainte de fixare, evitând gonflările şi şifonările ulterioare.
Pentru protecţia de suprafaţă s-a folosit tul vopsit în culorile existente pe
stindard, schiţând modelele, broderiile şi inscripţiile prin picturi cu pensula. De
asemenea şi tul-ul a fost fixat de restul piesei prin fire de mătase vopsite adecvat,
înconjurând broderiile. Fixarea tul-ului s-a efectuat pe margini, de jur-împrejur cu fir de
borangic şi bumbac în tehnica de coasere „tighel manual”, cusut cu pas mic (foto 15).
După terminarea acestor operaţiuni de consolidare, piesa a fost scoasă de pe ramă, apoi
dimensionată (respectându-se mărimile iniţiale), dublând fiecare faţă a stindardului cu
netex, în scopul preluării în mod egal a greutăţii broderiei de pc întreaga suprafaţă.
Fixarea netex-ului s-a efectuat pe diagonală dar şi pe verticală, acoperind într-o măsură
cât mai mare din suprafaţa steagului, cusând în punct cojocăresc, cu fire dc bumbac.
Accesoriile (franjurii şi galonul) au fost curăţate cu soluţie de complexon III
(3,7%), apoi întinse pe geam. Acestea au fost cusute pe marginile feţei 2, pe dos. în
partea superioară şi pc marginea benzii albastre a fost cusut câte un manşon din bumbac
vopsit în culoare neutră, în vederea preluării în mod egal a greutăţii de pe suprafaţa
stindardului în momentul expunerii (foto 16). Asamblarea părţilor s-a efectuat prin
coasere manuală cu acul, cu fire de bumbac (foto 17 a, b).
Numărul de inventar a fost prins în interiorul piesei, în colţul din dreapta, jos.
Prin metodele de lucru aplicate au fost respectate principiile compatibilităţii, lizibilităţii
şi a fost păstrată imaginea estetică pe ansamblu, precum şi integritatea piesei.
Au colaborat: Coordonare ştiinţifică: Lizica Papoiu - profesor muzeograf,
MMN; Ing.chim. Doina Cârnu, expert în restaurare - conservare metale, investigaţii
fizico - chimice, sef laborator MMN; Spiridonia Macri - şef laborator restaurare
textile, MNIR, coordonator lucrare; Corneliu Andonie - profesor muzeograf, specialist
în domeniul drapelelor şi decoraţiilor militare, armament defensiv (armuri),
hamaşamente şi mijloace de transport hipo, în arheologic medievală (bizantină), expert
în bunuri arheologice şi istorico - documentare al Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional; Investigaţii fizico - chimice: Chimist Doina Şecleman - laborator
investigaţii fizico - chimice, MNIR; Conservare: Ing. Gabriela Tuas - expert
conservator în bunuri de patrimoniu pe suport textil, papetar şi arta plastică, Colecţia
Drapele, MMN; Realizare fotografică: Ioan Osmulikevici, MMN; Gheorghe Chiru,
MMN; Tehnoredactare: Adrian Ilie.
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Rezum at: Paharul de sticlă a fost descoperit în 1982, la Barcea, judeţul Galaţi,
într-un mormânt de înhumare dintr-un cimitir biritual datat cu sec al IV-lea AD,
respectiv aparţinând culturii Sântana de Mureş - Cernjachov. Obiectul a fost descoperit
în stare fragmentară şi restaurat iniţial empiric, ajungând în laboratorul de restaurare cu
vizibile degradări specifice sticlei şi devieri de la forma iniţială. Paharul a fost
dezasamblat în apă distilată caldă, vechiul adeziv fiind înlăturat mecanic sub lupă. După
ce s-au uscat, fragmentele au fost conservate cu soluţie de Paraloid B72 10% în acetonă.
A urmat asamblarea paharului: după fixarea fragmentelor cu bandă de scotch pe
exterior, s-a infiltrat răşină epoxidică pe interior. Răşina - ARALD1TE 2020 - a fost
utilizată în proporţii diferite: de 4:1 răşină: întăritor pentru refacerea adeziunii şi de 1:1
răşină:întăritor, pentru umplerea lacunelor mici. Substanţele macromoleculare utilizate
în conservarea şi restaurarea acestui pahar, sunt apreciate în domeniu datorită
caracteristicilor lor fizico-chimice, conforme cu principiile de bază ale restaurări.
Restaurarea acestui obiect s-a impus datorită particularităţii formei şi cerinţelor de
expunere în vederea ilustrării vieţii spirituale şi sociale a comunităţii sec. al IV-lea AD.
C uvinte cheie: restaurare, conservare, pahar, Paraloid B72, ARALDITE 2020.
A bstract: The glass cup was discovered in 1982, at Barcea, Galaţi county, in an
inhumation grave in a biritual cemetery dated 4lh century AD, respectively Sântana de
Mureş-Ccrnjachov culture. The object was found in a fragmentary state and initially
faulty restored, and on arrival in our laboratory presented visible glass degradation and
significant deviations from the original form. The cup was disassembled in warm
distilled water and the old adhesive was removed mechanically under microscope. After
drying, the fragments were preserved with Paraloid B72 solution 10% in acetone. A cup
assembly followed: after fixing fragments with scotch tape on the outside it was
infiltrated epoxy resin over leaks from the inside. Two component epoxy resin was used
- ARALDITE 2020 - in relation 4:1 resin: hardener for bonding and 1:1 resin: hardener
to fiii small missing parts. Macromolecular substances used in conservation and
restoration of this glass are recognized in the field for their physico-chemical
characteristics that meet basic principles of restoration. Restoration of this piece was
imposed by the form particularity and its exhibition requirement to illustrate the social
and spiritual life of the community related to the 4lh century AD.
Key words: restoration, conservation, glass, Paraloid B72, ARALDITE 2020.
Piesa la care se referă lucrarea de faţă este un pahar de sticlă (Nr.inv. 7960/8348)
descoperit de Stela Ţau şi Nicu Mircea, muzeografi la Muzeul Mixt din Tecuci, în
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campania din 1982 pe şantierul arheologic de la Barcea, jud. Galaţi, în mormântul dc
inhumaţie notat M l36.
Mormântul M l36 în care a fost găsit paharul avea formă rectangulară cu pereţi
oblici în exterior, dimensiunea 2,3x1,15m şi adâncimea l,48m, era orientat NNE-SSV şi
conţinea un schelet deranjat încă din antichitate. Paharul de sticlă de care vorbim a fost
găsit în interiorul unui castron de ceramică, alături de celelalte piese din inventarul
mormântului: 5 vase ceramice (1 amforetă, 1 castron, 1 strachină, 1 cană şi 1 oală), 1
fibulă, 1 cuţit şi 1 peduncul de săgeată*11.
Necropola de la Barcea din care face parte mormântul amintit prezintă o
stratigrafie simplă, cu un singur nivel de locuire. Pe baza tipurilor de morminte ( de
inhumaţie şi de incineraţie) şi a materialului arheologic descoperit, necropola birituală
se încadrează cronologic în a doua jumătate a secolului IV d.Hr. şi aparţine culturii
Sântana de Mureş - Cemjachov121.
Obiectul aflat în discuţie face parte din tipul paharelor conice cu fund drept cu
faţetă concavă, este din sticlă incoloră translucidă, cu pereţi subţiri, fabricat prin turnare
în formă. Marginea de sus a paharului este uşor evazată şi în partea superioară piesa este
decorată cu patru caneluri mari, orizontale, situate la distanţe egale, realizate prin
şlefuire.
Paharul găsit iniţial în stare fragmentară a fost restaurat anterior defectuos, cu
adeziv necunoscut, probabil acetat de polivinil, care a cedat în timp. în laboratorul
nostru a ajuns parţial asamblat în nouă fragmente (Fig. la), care prezintă degradări
vizibile ale sticlei - irizaţii multicolore pe toată suprafaţa acesteia (Fig. lb) şi devieri
semnificative de la forma iniţială datorate tensiunilor de turnare sau de zăcere sub
presiunea solului. Obiectul iniţial se reconstituie aproape integral, existând mici porţiuni
lipsă - aproximativ 2%.
Prima fază a procesului de restaurare a fost dezasamblarea fragmentelor şi
îndepărtarea adezivului vechi. Acest lucru s-a realizat prin imersare în apă distilată
caldă pentru înmuiere şi curăţarea manuală sub lupă a fiecărei muchii cu ajutorul
bisturiului şi a unui ac (Fig. 2a şi 2b).
După uscarca la temperatura ambiantă pe hârtie neutră de filtru, fragmentele
piesei au fost imediat conservate prin pensulare repetată cu soluţie de PARALOID B72
10% în acetonă, polimerizarea consolidantului făcându-se la temperatura mediului. S-a
urmărit evitarea apariţiei unei pelicule lucioase prin supravegherea atentă a concentraţiei
soluţiei.
PARALOID B72 - o răşină acrilică copolimer cu 30% metacrilat şi 70%
etil metacrilat1'’1, este una din cele mai stabile răşini termoplaste folosite în conservare şi
prezintă calităţi deosebite: este transparentă, reversibilă, are rezistenţă mecanică foarte
bună şi este stabilă la condiţiile de mediu, adică este rezistentă Ia oxidare, lumină,
hidroliză şi căldură moderată. Aceste caracteristici derivă din proprietăţile sale141:
-temperatura de tranziţie a sticlei Tg 40°C
-duritate Tukon
10-1
-duritate SWARDROCKER
80
-duritatea grafitului
H
-solubilitate
9,3
-vâscozitate (la 25°C sol. 40%) - în acetonă 200
- în toluen
590
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Duritatea moderată a Paraloid B72 îl fac potrivit pentru conservarea unei mari
varietăţi de materiale suport şi implicit pentru obiectele din sticlă. Există o relaţie
directă între proprietăţile mecanice, rezistenţa la tensiune, rezistenţa la curgere şi
zgâriere şi greutatea moleculară sau gradul de polimerizare a unui polimer liniar. De
aceea Paraloid B72 oferă calităţile potrivite pentru conservarea cu succes a pieselor din
sticlă, spre deosebire de răşinile cu masă moleculară mare.
Soluţiile de Paraloid B72 se prepară folosind diverşi solvenţi: xilen, toluen,
acetonă sau amestecuri. în cazul nostru am preferat soluţia în acetonă 10% datorită
accesibilităţii solventului, proprietăţilor sale verificate anterior pe alte obiecte
arheologice din sticlă, precum şi toxicităţii scăzute pentru mediu şi pentru restaurator.
Experimentele folosind Paraloid B72 în diverşi solvenţi au dovedit că acetona
oferă soluţia cu eliberare rapidă a solventului necesară pentru aplicarea cu succes a unui
consolidant acrilic şi este de asemenea cel mai puţin toxic dintre solvenţii utilizaţi
curent. Solvenţii cu evaporare lentă, cum sunt toluenul sau xilenul, dau soluţii cu timp
de acţiune lung şi uscare înceată a stratului de polimer (improprie unui mediu cu
impurităţi spaţiale), prelungind nejustificat procesul de conservare1 .
Paraloid B72 a obţinut o recunoaştere pc scară largă ca un consolidant stabil şi
de încredere şi ocupă un loc important în orice laborator de conservare. Prepararea şi
utilizarea sa în mod corespunzător rezolvă majoritatea cerinţelor generale de restaurare
şi conservare, în condiţiile păstrării obiectelor în medii controlate.
După conservare a urmat etapa de asamblare a fragmentelor paharului. Acest
lucru s-a realizat cu ajutorul unei alte substanţe macromoleculare foarte cunoscută în
laboratoarele de restaurare - răşina epoxidică Araldite 2020 . Fragmentele s-au fixat cu
benzi dc scotch (Fig. 2c şi 2d) aplicate transversal peste îmbinare pe o singură parte
(exterior) şi apoi s-a infiltrat răşină (preparată în raport de 3:1 răşină:întăritor) în
spărtură pe partea opusă celei cu benzi, adică pe interior. Cu ajutorul unei spatule fine sa dirijat răşina fluidă de-a lungul îmbinărilor - evitându-se surplusul de răşină. Pentru
îndepărtarea urmelor lăsate dc adeziv s-a folosit un tampon de doc îmbibat cu apă
distilată, evitând astfel solvenţii organici ce ar interacţiona cu stratul de Paraloid. S-a
lucrat la temperatura ambiantă, iar polimerizarea a fost iniţiată de încălzirea cu o lampă
cu radiaţii infraroşii amplasată la o distanţă potrivită astfel încât temperatura să nu
depăşească 70°C. Folosirea radiaţiei infraroşii a scurtat timpul de lucru şi în acelaşi timp
a scăzut vâscozitatea răşinii, favorizând astfel operaţiunea de infiltrare.
Restaurarea a continuat cu operaţiunea de completare a porţiunilor lipsă.
Completarea s-a realizat tot cu răşina epoxidică Araldite 2020, în proporţie dc 1:1,
pentru o vâscozitate mai mare şi deci o aplicare mai uşoară pe curbură. Completarea s-a
făcut cu ajutorul unei spatule, evitându-se surplusul de material. Răşina s-a încălzit în
prealabil la lampa cu IR pentru iniţializarea polimerizării şi creşterea vâscozităţii şi apoi
s-a aplicat în zonele lipsă pe un suport de scotch, în mai multe etape, progresiv. Răşina
polimerizată cu duritate mare a fost finisată mecanic cu ajutorul unei hârtii abrazive de
granulaţie foarte fină, mătuirea datorată acestei operaţii fiind înlăturată prin pensulare cu
răşină fluidă în strat foarte subţire.
La asamblarea fragmentelor şi la completări s-a folosit răşina Araldite 2020
datorită calităţilor sale superioare: este foarte fluidă, are contracţie mică, sub 3%, are
rezistenţă mecanică şi chimică foarte bună, are aderenţă mare la orice material suport,
inclusiv sticlă, are indice de refracţie comparabil cu al sticlei. Dc asemenea este
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incoloră, rezistă cu succes la îmbătrânire, iar lipitura rezultată este foarte puternică.
Aceste caracteristici sunt determinate de proprietăţile sale *61:
- temperatura de tranziţie a sticlei
39.5°C
- culoare aparentă
incolor transparentă
- greutate specifică
1.1
- viscozilate (mPas)
150
- timp de lucru (100 mg la 25°C)
40-50min
- indice de refracţie
1.553
- rezistenţa lipiturii la forfecare
0.21 N/mm (după 16 ore la 40°C)
Folosirea celor două substanţe macromoleculare - răşina acrilică Paraloid B72 şi
cea epoxidică Araldite 2020 pentru conservarea şi restaurarea acestui pahar de sticlă a
fost determinată de caracteristicile acestor polimeri care satisfac principiile de bază
urmărite în activitatea noastră, şi anume: sunt hidrofuge şi protejează bine obiectul
împotriva umezelii, rezistă la influenţele chimice din atmosfera poluată, sunt stabile la
lumină şi nu interacţionează cu obiectele, rezistă la atacul microorganismelor şi sunt
stabile chimic, sunt transparente şi incolore, nu sunt toxice, rezistă cu succes la
îmbătrânire şi sunt reversibile.
Aceste calităţi le fac superioare altor răşini şi deci utilizarea lor a fost cea mai
bună alegere pentru a asigura acestui obiect din sticlă o bună protecţie pe o perioadă de
timp foarte lungă la depozitarea şi expunerea sa în condiţii de mediu stabilite prin
normele de conservare. Respectarea acestor norme este necesară pentru că în alte
condiţii de temperatură şi umiditate acţiunea protectoare devine insuficientă ceea ce
poate duce la deteriorarea obiectului, şliindu-se că obiectele din sticlă arheologică sunt
mai sensibile şi mai dificil de conservat şi păstrai decât cele de ceramică sau metal.
în urma restaurării a rezultat un pahar cu dimensiunile: h= 19,5cm şi diametrul =
10,5cm (Fig. 3).
Particularitatea formei a impus conservarea şi restaurarea acestei piese în
vederea expunerii sale în muzeu pentru a ilustra viaţa socială şi spirituală a comunităţii
căreia îi aparţinea necropola birituală de secol IV de la Barcea.
In încheiere trebuie subliniat faptul ca restituirea acestui obiect circuitului
muzeistic a fost impusă de faptul că el constituie una dintre piesele de importanţă
deosebită în expoziţia de bază a Muzeului Mixt Tecuci.
Note
1. Inedit - Informaţii furnizate direct de dna Stela Ţau, muzeograf la Muzeul
Mixt Tecuci care a cercetat arheologic necropola de la Barcea.
2
*** . Antichitatea târzie în bazinul Prutului: catalog - coord.: Ion Ioniţă,
Mircea Mamalaucă, Vlad Vornic, Editura Sfera Bârlad, 2009, p. 105
3. Horie C.V. - Materials fo r Conservation; Organic consolidants, adhesives
and coatings, Butterworths & Co. Ltd., 1987
4. Fel Ier R.L. - Thermoplastic polymers currently in use as protective coatings
andpotential directions for further research, I.C.C.M. Bulletin 10, 1984, p.5-18
5. Koob St.P. - The use o f Paraloid B72 as an adhesive: its application fo r
archaeological ceramics and other materials, Studies in Conservation 31, 1986, p.7-14
6
***
. Araldite 2020 DataSheet Huntsman Company
http://www.ect.ie/pdfs/A282g_Aral-2020_GB_.pdf
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Ilustraţii

Fig. la - Pahar de sticlă - înainte de restaurare

lb
Fig. lb - Pahar dc sticlă - înainte de restaurare (detaliu- irizaţie aurie)
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Fig. 2a şi 2b - Pahar de sticlă - după dezasamblare şi curăţare (faţă - verso)

2c
2d
Fig. 2c şi 2d - Pahar de sticlă - în timpul restaurării asamblare cu benzi scotch
(vedere dc sus şi lateral)

i.
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-

Fig. 3 - Pahar de sticlă - după restaurare
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Rezum at: Accastă lucrare se referă la problemele legate de degradările specifice
lăzilor dc breaslă din colccţia Muzeului Judeţean Satu - Mare şi dc soluţiile care s-au
impus în vederea restaurării acestor obiecte. Lucrarea redă starea de conservare a
obiectelor în momentul intrării lor în laboratorul de restaurare, evidenţiază cauzele
degradării acestora, precum şi operaţiunile tehnice în vederea stabilizării lor din punct
de vedere fizic, chimic şi biologic.
C uvinte cheie: conservare, restaurare, degradări, lăzi de breaslă.
A bstract: This paper refers to problems arising from collection guild boxes and
thcir degradation o f the Satu Mare County Museum and restoration solutions to these
objects. It dcscribs the conservation status when the items enter in the restoration
laboratory, highlighls thcir causcs but also degrading and technical operations to restore
order in which they had to go stabilize thcir physical, chemical and biological condition.
Keywords: conservation, restoration, degradations, guild boxes.

Breslele erau asociaţii ale căror membri ocupau acelaşi loc în procesele de
producţie, lucrau în aceeaşi branşă meşteşugărească, carc aveau aceleaşi interese şi
statut juridic identic. Scopul breslelor era să apere pe producător şi producţia lui de
presiuni din partea nobilimii feudale, să elimine concurenţa dintre meşteri, să ţină în
frâu şi să supună ucenicii şi calfele. Pe lângă activitatea economică şi socială breslele
mai aveau şi atribuţii militare, de apărare a oraşelor în caz că se aflau în pcricol şi mai
aveau şi o funcţie religioasă, sprijinind biserica. în centrele meşteşugăreşti transilvănene
au luat fiinţă bresle ca cclc ale brutarilor, pielarilor, postăvarilor, croitorilor, olarilor,
tâmplarilor, zidarilor, fierarilor etc.
în organizarea lor, cu statute din ce în ce mai amănunţit elaborate, breslele aveau
Ia conducere mai mulţi starosti dintre care era ales, pentru perioade determinate de timp,
şeful breslei. Acesta avea în grijă lada păstrătoare dc valori. Când erau aleşi noii şefi,
aceştia dădeau socoteală despre cum au administrat averea breslei şi predau cheile lăzii.
„Aceste lăzi aveau atât un rol profan, cât şi un rol sacm. în primul caz, ele
serveau la păstrarea obiectelor de valoare ale breslei, precum acte de corespondenţă sau
cărţi dc călătorie, bani, sigilii, registre, veselă etc. întrucât acestea constituiau întreaga
avere internă a breslei, lăzilor în care erau depuse aceste obiecte li se conferea un
caracter sacru. Astfel, prezentarea lăzii în faţa întregii bresle se desfăşura în mod festiv,
iar orice hotărâre referitoare la instituţie se lua doar în timpul cât aceasta era deschisă.
Orice discuţie ulterioară era inutilă şi neavenită. în cazul scoaterii lăzii cu ocazia marilor
sărbători, sau a zilei breslei, ritualul se desfăşura cu lumânări aprinse. Aşadar, Iada era
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PROBLEME DE RESTAURARE LA LĂZILE DE BREASLĂ .

1Livia Rusu, Dr. Dorin-Ioan RUS, Lăzi de breaslă în colecţiile muzeului etnografic din Reghin,
www.rcencrlaendchcn.ro
1 Ştefan Pascu, Meşteşugurile din Transilvania până în secolul al XVl-lea, Editura Academiei
R.P.R, Bucureşti, 1954.

DIAGNOSTIC
Lăzile, unele cu o vechime dc două-trei secole au ajuns în laboratorul de
restaurare prezentând mari probleme de degradare cauzate în cea mai mare parte dc
mediul nesănătos în carc au fost depozitate şi anume: atmosfera cu umiditate relativ
foarte ridicată, oscilaţii mari ale temperaturii şi umidităţii relativc(ccca ce ducc la
apariţia fenomenelor de umflare şi contragere a lemnului care produc rupturi şi
crăpături) precum şi expunerea prelungită la lumina naturală a soarelui. Acestora li s-au
adăugat atacurile unor agenţi biodegradatori ca cele ale insectelor xilofage şi fungilor.
Trebuie să adaug la toate acestea şi faptul că asupra acestor obiccte a acţionat greşit, din
necunoaştere şi mâna omului, lăsând dc multe ori urme greu de înlăturat. Am găsit cuie
ruginite dc diferite mărimi, bătute de-a valma, probabil în timp ce accste obiecte şi-au
pierdut uzualitatca originală şi au ajuns să fie folosite ca obiccte de uz comun. Aceste
“reparaţii” dc conjunctură au avut până la urmă rolul de a provoca rupturi şi mari
desprinderi dc material, unele foarte grave. De asemenea am găsit urme de înclcicri cu
cleiuri ireversibile. Sunt de adăugat şi leziunile mecanicc inerente unei vieţi atât dc
zbuciumatc, depuneri masive de impurităţi şi nu în ultimul rând comportamentul diferit
al materialelor cu proprietăţi neasemănătoare (lemnul dc diferite esenţe, furnirul exotic,
intarsia de alamă sau alte metale, cleiurile folosite, etc) care au comportament specific
la acţiunile externe.
Rezultatele acestor acţiuni sunt: aspcct buretos cu prezenţa prafului în orificiile
de zbor (care ccrtifică prezenţa vie a xilofagclor, chiar în momentul intrării în
laboratorul de restaurare), cxfolieri, desprinderi de baza de lemn a straturilor dc furnir,
rupturi şi chiar lipsuri însemnate din materialul dc bază, decolorări, îmbătrânirea
stratului de finisare cu şclac.
Cele mai mari probleme au fost cele apărute în zona capacelor. Accstca,
spectaculos construite, în forma de sarcofag, deci utilizându-se tehnici spccialc de
fabricare, fac parte şi dintre cele mai solicitate piese componcntc ale lăzilor.
în general integritatea obiectelor a avut de suferit. Tuturor obiectelor restaurate
le lipseau în principal picioarele, care sunt în general ccle mai afectate piese din
componcnţa obiectelor din lemn (unora dintre lăzi lc lipseau în totalitate, altora, parţial).
Lipseau de asemenea o parte din elementele decorative profilate, unele fabricatc din
lemn dc tei sau răşinoase, mai perisabil, carc au fost ataşate lăzilor prin încleicrc şi
ccpuire. Unele din aceste elemente decorative, chiar daca mai existau, erau degradate
până la starea dc inutilizare. Pc lângă toate acestea, unele lăzi prezentau urme lăsate de
rozătoare care s-au cuibărit în interiorul lor dc-a lungul depozitărilor improprii. Urmele
lor puteau fi observate în părţile inferioare unde fundurile dc ladă erau găurite pe la
colţuri dc dinţii accstor rozătoare.
RESTAURAREA
Restaurarea a început la toate lăzile prin desprinderea de corpul obicctelor a
componentelor metalice (încuictori, mânere, balamale) care au fost restaurate de către
restauratorul metal.
Curăţarea straturilor de impurităţi am făcut-o cu cârpe moi, îmbibate în detergent
Romopal, cu PM neutru. Pentm depunerile mai dure am folosit lână de oţel îmbibată
într-o soluţie de alcool tehnic şi ulei de parafină. Aceasta înmoaie stratul de impurităţi
dar curăţă şi şelacul îmbătrânit, carc oricum trebuia înlăturat şi refăcut. Uleiul dc
parafină are calitatea că nu lasă alcoolul să usuce lemnul şi împrospătează. Soluţia
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ccntail întregii vieţi locale de breaslă, era ceea ce se voia a fi prezentat, adică punctul
cheie al tuturor adunărilor dc breaslă. Păstrarea lor se facea de obicei în casa starostelui,
iar purtarea ei la festivităţi constituia de asemenea un ritual aparte, păstrat în numeroase
descrieri din Transilvania”. 1
Ca şi în celelalte oraşe transilvănene în carc meşteşugurile au fost destul dc bine
reprezentate, şi în colccţia Muzeului Judeţean Satu Marc se află un număr mare dc lăzi
de breaslă care au aparţinut breslelor localc. La problemele dc degradare şi dc restaurare
a acestor obiccte mă voi referi în celc ce urmează.
D ESCR IERE
Lăzile sunt confecţionatc în majoritate din lemn de răşinoasc dar şi din stejar,
pentru construcţia corpului de bază iar unele sunt furniruite cu furnir de nuc dar şi cu
furnire exotice cum ar fi ccl de lămâi, folosit mai ales la intarsierea modelelor la
suprafaţa lăzilor. In afară de ornamentarea prin intarsicre cu furnire exotice, viu
colorate, au mai fost folosite şi fileuri metalice, tot intarsiatc, în spccial la redarea
grafică a datelor (probabil a anilor construcţiei). Elementele ornamentale ale lăzilor sunt
profilate sau strunjite şi din lemn de stejar sau răşinoase. Toate lăzile prezintă sertare
secrete, care pot fi deschise prin acţiune mecanică ascunsă. Unele au laterale bombate în
forma de S şi sunt furniruite cu furnir dc nuc. Pe părţile laterale se găsesc intarsiatc
însemnele breslei. Pe una dintre lăzi apare, spre exemplu, intarsie din alamă
reprezentând anul 1770 iar pe un dulap de breaslă anul 1821. Lăzile au încuietori,
balamale si mânere confecţionate din metal. La cele mai multe dintre ele capacul este de
tip sarcofag. Sunt lăzi care au interiorul tapetat cu hârtie ornamentală dar ccle mai multe
prezintă în interior doar lemnul natural. Sc poate ca unele să fi fost căptuşite şi cu
material textil dar care nouă nu ni s-a pastrat niciuna. Finisarea lor a fost făcută prin
băiţuire (în cazul celor mai modeste) şi cu şelac în cazul lăzilor mai pretenţioase.
Importanţa lăzilor de breaslă reiese şi din lucrarea academicianului Ştefan Pascu
- “Meşteşugurile din Transilvania până în secolul al XVl-lea” unde accsta spune:
“Dintre bunurile mişcătoare ale breslei, la loc de cinste era lada. La început lada nu era
un dulap sau o mobilă închisă (acestea apar mai târziu n.a.) ci simbolul instituţiei, al
breslei. Actcle breslei în acest timp erau ţinute acasă la staroste, în masa sau dulapul
acestuia. A fost un moment important în viaţa breslei când, cu prilejul unei adunări,
meşterii tineri au adus lada pc carc unul din starosti o ţinea acasă la el când breasla nu
avea o casă proprie sau a fost depusă într-o camera a breslei. De acum înainte lada
devine un obiect foarte important. In ea se ţine averea mobilă a breslei (aerarium
cechae) banii, lucrurile dc valoare, statuetele, privilegiile şi alte acte ale breslei, precum
şi sigiliul. Lada era din lemn fasonat, mai târziu furniruit şi ferecată în fier sau argint
(...). Pc ladă era imprimată stema breslei. Lada era închisă cu două chei, fiecare dintre
ele fiind păstrată de unul din cei doi starosti, astfel încât unul fără celălalt nu o putea
deschide. în faţa lăzii se facca primirea ucenicilor, eliberarea calfelor, primirea lucrării
dc măiestrie şi declararea ca meşter al candidatului reuşit la probă”2.
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alcoolică este folositoare şi pentru ca distruge straturile superficiale de fungi existente la
suprafaţă dar şi în interiorul obiectelor. După dizolvarea şi curăţarea straUilui dc şelac
îmbătrânit am îndepărtat totul cu cârpe dure şi bine uscate. Acolo unde am avut straturi
dc vopsea am folosit şi o soluţie cromofagă achiziţionată din comerţ care dizolvă
vopseaua lără să afecteze cleiul de sub furnir. Această soluţie este însă foarte toxică şi
nu recomand folosirea ei decât în situaţii extreme, doar dacă nu există alte soluţii. Am
folosit-o totuşi în multe ocazii şi am constatat că după ce îşi face efectul nu lasă urme în
timp. Dacă este folosită în condiţii de maximă protecţie, este folositoare. Vopseaua de
pc lăzile care nu au fost furniruite au fost vopsite ulterior, am îndepărtat-o cu ajutorul
unei suflante cu aer fierbinte carc arde vopseaua fără să afecteze suprafaţa lemnoasă.
Pentru combaterea atacurilor xilofagelor am injectat cu o seringă (cu acul tăiat
drept, altfel sc înfundă cu praf dc carii) soluţii insecticide în orificiile de zbor. La
început am folosit Xilamon iar mai târziu, Sadolin. Sunt soluţii insecticide pe bază de
hidrocarburi. După injectare am şi pensulat aceste soluţii pc toată suprafaţa obiectelor
constatând în timp că efectul utilizării lor este şi acela de a întări fibra lemnoasă pe care
o impregnează. Această impregnare va fi şi un bun tratament profilactic împotriva
eventualelor atacuri ulterioare ale insectelor xilofage. După acest tratament, am astupat
orificiile de zbor cu balon dc ceară colorată, cu un bisturiu, operaţiune carc face ca
suprafaţa să piardă aspectul de ciuruială şi carc la finisare va avea un aspect corcct.
Lipsurile dc material lemnos le-am completat cu lemn învechit, de aceeaşi
structură cu originalul, respectând direcţia fibrei lemnoase, prin înclciere cu clei de
oase. După încleicrca temeinică, cu ajutorul dălţilor am modelat astfel încât completarea
să nu modifice suprafaţa. Prin şlefuirea cu pânză abrazivă am reuşit să elimin diferenţele
şi să pregătesc astfel suprafaţa obiectelor pentru următoarele operaţiuni. Crăpăturile
minore le-am chituit cu 1111 chit obţinut prin dizolvarea polistirenului expandat în toluen
(se poate dizolva şi în acetona) şi amestecat cu praf fin de lemn obţinut de la şlefuiri.
După chituire acest amestec trebuie şlefuit imediat după întărire altfel devine dur şi greu
de şlefuit. Acest chit arc şi calitatea că poate fi băiţuit astfel încât să se poată realiza o
integrare cromatică acceptabilă.
Una din operaţiile cele mai dificile a restaurării accstor obiecte a fost refacerea
furniruirii. Starea furnirului a fost foarte afectată de factorii degradatori. Furnirul a lipsit
pe suprafeţe mari iar acolo unde s-a exfoliat doar, am fost nevoit să-l desprind complet.
Suprafaţa curbă pc carc este lipit furnirul nu oferă multe soluţii dc salvare a originalului.
In cca mai mare parte am lipit furnir nou, dc nuc dar şi fileuri dc fumir deschis la
culoare, din tei de exemplu. Lipirea furnirului pc suprafeţe curbe se face prin presare
(furnirul se lipeşte cu clci de oase la cald) cu tampoane adecvate acestei operaţiuni. Eu
am confecţionat tampoane din pâslă cu grosimea de 10 mm peste care am aşezat tablă
maleabilă. Operaţiunea se poate facc, cu bune rezultate şi cu săculeţi confecţionaţi din
pânză tare şi umpluţi cu nisip. Am presat aceste tampoane, capabilc să ia forma
obiectului de furniruit, cu şabloane din lemn, confecţionate la fierăstrăul panglică, după
forma obicctclor pe care trebuia aplicat furnirul. Pentru că e foarte dificil ca aceste
şabloane să fie confecţionate perfect este nevoie dc corectura obţinută dc tampoanele
maleabile amintite.
Două dintre lăzi aveau, sub stratul de furnir de la suprafaţă, un strat de furnir
gros, de 3 mm, dispus invers decât fibra furnirului. în multe locuri, ambele straturi de
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fumir erau desprinse astfel încât, înainte de lipirea furnirului ornamental a fost nevoie ca
şi acest strat de fumir gros, cu rol dc suport, să fie refăcut. între stratul de furnir şi
tampon este obligatoriu de aşezat un strat dc sacrificiu, din hârtie mai groasă sau carton
subţire, strat care va fi îndepărtat după încleiere şi care va prelua surplusul dc clci dc
oase cald. După lipirea suprafeţelor mari cu furnir dc nuc am refăcut porţiunile dc
intarsie lipind fileuri dar şi modelele traforate.
A urmat confecţionarea şi integrarea în obiecte a elementelor ornamentale
profilate şi strunjite. Pc acestea le-am confecţionat la freza orizontală prin combinarea
diferitelor tipuri de cuţite până la obţinerea formei analoagc elementelor lipsă. Prin
strunjire am refăcut picioarele unora din lăzi şi anume acelea carc ne-au oferit analogic
picioare originale. Pe acelea cărora lc lipseau complet picioarele le-am lăsat în această
stare. Sperăm ca pe viitor să apară izvoare care să ne releve cum arătau originalele.
Toate elementele ornamentale au fost integrate în obiccte prin încleiere cu clei dc oase.
După finalizarea operaţiunilor integratoare am băiţuit lăzile, pe fiecare în parte
după cromatica originală, în general cu baiţ dc nuc în diferite nuanţe.
Finisarea am făcut-o prin polisare franceză dar şi prin aplicarea şelacului prin
pensulare. Pentru polisare am folosit şelac dizolvat în alcool tehnic, în proporţie
descrescătoare, de la 20% la 10%. Aplicarea stratului de lăcuirc am făcut-o cu ajutorul
unui tampon confecţionat din lână înfăşurată într-un material textil moale dar rezistent
prin mişcări circulare. Sc aplică astfel straturi succesive de lac până când suprafaţa
capătă luciul dorit. Din când în când am picurat puţin ulei dc parafină peste care am
aplicat strat de şelac. Accsta are calitatca de a da nobleţe luciului de şelac.
Pentru a proteja lemnul suprafeţelor nelăcuite am aplicat, profilactic, un strat de
ceară de albine incolor. Acesta arc rolul dc a feri suprafaţa lemnului dc atacurile dc
fungi sau dc umiditatea relativă excesivă.
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Fig. 1 - înainte dc restaurare

Fig. 2 - Capac înainte de restaurare

Fig. 3 - Atac de xilofage

Fig. 4 - Aspect buretos in urma
atacului dc xilofage

Fig. 5 - Demontarea componentelor

Fig. 7 - După restaurare

Fig. 6 - Curăţarea mecanica si
chimica, completări

Fig. 8 - După restaurare
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Fig. 9 - După restaurare

R ezum at: Ulciorul cu gura trilobată a fost descoperit în anul 1963 la Cetatea de
Scaun a Sucevci, în umplutura bastionului R 23 de către arheologul Radu Popa. Cele
unsprezece fragmente ale ulciorului au fost aduse în Laboratorul de Restaurare
Ceramică, Suceava, după o intervenţie nccorcspunzătoare. Fragmentele au fost
asamblate cu poliacetat dc vinii, folosit în exces, necorespunzător. în urma analizelor
fizico-chimice, cât şi a celor dc la stereomicroscop, pe suprafaţa piesei au fost observate
depuneri de cloruri şi carbonaţi de calciu carc au fost îndepărtate chimic. Restaurarea
piesei a urmat toate etapele, desfaşurându-se conform Normelor dc Restaurare şi
Conservare. Piesa a fost valorificată ştiinţific prin participarea la expoziţia din cadrul
Salonului de Restaurare de la Craiova, în anul 2007, şi prin participarea la expoziţii
temporare, în cadrul Muzeului Bucovinei.
C uvinte cheie: restaurare, ulcior smălţuit, angobă, smalţ verde, modelare la
roată.
A bstract: The mug with a tri-lobc mouth was discovered in 1963, in the Citadel
o f Suceava, inside the filling o f bastion R23, by archcologist Radu Popa. The eleven
fragments o f the mug were brought to the Laboratory o f Pottery Restoration, Suceava,
after in improper intervention. The fragments were reassemblcd with vinyl poliacetate
used in exces. Following both physical and chemical atialysis, as well as another
stercomicroscopic analysis, on the surface o f the item there were noticed sediments of
calcium chlorides and carbonate which were reinovcd chemically.
The restoration o f the item followed all the stages and was carried out according
to the Norms o f Restoration and Conservation.
The item was valued scientifically by its participation in the exhibition o f the
Restoration Salon at Craiova, in 2007, and by temporary exhibitions at the Museum o f
Bucovina.
Keywords: restoration, spanglcd piteher, angob, green enamel, modclling at the
wheel.
Fragmentele ulciorului au fost descoperite în anul 1963 la Cetatea de Scaun a
Sucevei, în umplutura bastionului R 23, de către regretatul arheolog Radu Popa. Cetatea
de Scaun, situată pe latura de Răsărit a oraşului Suceava, a însemnat adesea principalul
element de rezistenţă împotriva celor ce doreau să o supună.
între anii 1895 şi 1904, arheologul austriac Karl A. Romstorfer, reprezentantul
pentru Bucovina al Comisiei Centrale a Monumentelor Istorice şi de Artă de Ia Viena, a
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întreprins lucrări de degajare a zidurilor Cetăţii de Scaun de pământul şi molozul depuse
de-a lungul timpului.
începând cu anul 1951, la Suceava au fost iniţiate ample cercetări sistematice,
atât în cuprinsul fortificaţiilor, cât şi pc platoul din faţa Cetăţii, de un colectiv condus de
prof. 1. Nestor. Cercetările arheologice au dus la descoperirea la Suceava, în locuinţe dc
orăşeni, a unor ulcioare smălţuite, simple sau decorate, întregi sau fragmentare.
Ulciorul se încadrează în categoria ceramicii uzuale. Dimensiunile sale permit
formularea ipotezei că el a fost folosit drept recipient pentru băut şi nu pentru păstrat
lichide. Cele 11 fragmente ale ulciorului prezintă atât părţi lipsă de material ceramic,
pierderi de smalţ, cât şi o intervenţie nccorespunzătoare (fig. 1).
Asamblarea defectuoasă s-a realizat cu poliacetat de vinii aplicat în exces cu
denivelări de chiar 1-2 mm, datorate depunerilor solubile dintre fragmente (fig. 2).
în urma analizelor efectuate s-a constatat că pasta este dc calitate superioară,
omogenă, bine frământată, având în compoziţie lut atent curăţat şi nisip cu granulaţie
fină. Pe partea superioară a vasului s-a aplicat un strat de angobă, apoi smalţul dc
culoare verde.
De asemenea, în urma investigaţiilor, s-au observat depozite de săruri insolubile,
în special la toarta ulciorului, depuneri de sol sporadic şi fisuri ale smalţului1 (fig. 3, 4).
Tehnica utilizată: lut, modelat la roată, angobă albă, ardere oxidantă, smalţ de culoare
verde. După realizarea investigaţiilor fizice şi chimice, piesa a fost imersată în apă
distilată, pentru desprinderea fragmentelor asamblate în urma intervenţiei
necorespunzătoare şi spălarea lor în detergent neionic, pentru eliminarea depunerilor
nesolubilc din sol.
îndepărtarea depunerilor de carbonat dc calciu prezent pe suprafaţa piesei s-a
realizat prin imersarea piesei într-o baie dc acid citric de concentraţic 15%, nu înainte ca
piesa să fie înmuiată în apă, pentru a nu da voie acidului să pătrundă în structura
obiectului (fig. 5, 6).
Neutralizarea fragmentelor în apă distilată se face până când pH-ul ultimei ape
de spălare este egal cu pH-ul apei distilate, operaţie ce se impune a fi atent
supravegheată. După uscare, fragmentele se asamblează cu ajutorul poliacetatului de
vinii, care respectă principiul compatibilităţii şi al reversibilităţii (fig. 7, 8).
Amprenta se ia cu ceară dentară, iar completarea zonelor lipsă sc facc cu ajutorul
ipsosului de modelaj. Pentru finisarea plombelor s-a utilizat instrument dentar.
Integrarea cromatică a plombelor finisate s-a realizat cu ajutorul culorilor
acrilice. După uscare, a urmat conservarea finală a piesei, care s-a făcut cu nitrat de
celuloză, dizolvat în acetonă (fig. 9).
Piesa a fost valorificată ştiinţific prin participarea la mai multe expoziţii
temporare, organizate în cadrul Muzeului Bucovinei din Suceava.

ASPECTE PRIVIND ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR .

Fig. I. Detaliu adeziv.

Fig. 3. Detaliu - carbonaţi de calciu.

Fig. 2. Detaliu - pierderi de smalţ.

Fig. 4. Fotografie la stereomicroscop.
Detaliu, depuneri carbonaţi de calciu - toartă.

1Dosar nr. inv. E/9202, Muzeul Bucovinei.
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ASPECTE PRIVIND ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR .

Fig. 7. Piesa după reclădire.

Fig. 5. Piesa după curăţare - exterior.

A
Fig. 8. Piesa după reclădire.
Fig. 6. Piesa după curăţare - interior.
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D E SPR E R E ST A U R A R E A UNUI U N IC A T : SU P O R T U L DE
L U M Â N A R E A P A R Ţ IN Â N D H A L L ST A T T -U L U I T IM P U R IU ,
D E SC O PE R IT LA ŞIR E T , D E A L U L RU IN A
C onstantin A PA R A SC H IV E1

Rezum at: în urma cercetărilor arheologice întreprinse în cadrul mai multor
campanii de cercetare la Şiret, Dealul Ruina , a rezultat un bogat şi variat material
ceramic. Acest material este prelucrat în cadrul Laboratorului de Restaurare din
Suceava, din el fiind selecţionate pentru a fi restaurate piesele care s-au dovedit a fi
reîntregibile, sau, aşa cum atestă şi cazul de faţă, reprezintă un unicat deosebit.
C uvinte cheie: Hallstatt, Sirct - Dealul Ruina, ceramică, suport de lumânare,
restaurare.
A bstract: As the result o f the archaeological excavations undertaken during
several investigation campaigns at Şiret, Dealul Ruina, a rich and varied ceramic
material was discovered. The conservation o f the rcsulting archaeological material is
carried out by the Restoration Laboratory; llius, when vessels can be rcconstructcd from
ceramic fragments or when dealing with a unique piece, such as the one discussed in
this paper, restoration is performed.
Key w ords: Hallstatt, Sirct - Dealul Ruina, ceramic, candlc holder, restoration.
Suportul de lumânare1 pus în discuţie în cadrul lucrării noastre, a fost descoperit
în silul arheologic de la Şiret, punctul Dealul Ruina, jud. Suceava (vezi fig. I), în timpul
cercetărilor arheologice sistematice desfăşurate cu ocazia campaniei din anul 2000
(vezi, fig. 2) şi aparţine din punct de vedere cultural şi cronologic culturii Gâva Ilolihrady, grupul cultural Grăniceşti, din Hallstattul timpuriu. în partea dc răsărit a
oraşului Sirct sc află Dealul Ruina, un fragment dc cuestă cu înălţimea maximă de 398
m, componentă a Podişului Sucevei (subunitatea Podişul Dragomirnei). Promontoriul
dealului respectiv este orientat pe dirccţia NV SE şi ocupă o poziţie dominantă asupra
zonei din jur. Pantele dealului coboară abrupt, pe laturile de N şi NE, spre valea râului
Şiret, care curge în apropiere; laturile de NV şi V sunt formale diiUrcpte largi (rezultate
din valuri de alunecare). Platoul dealului include o suprafaţă de câteva zeci de hectare,
fiind actualmente fărâmiţat în numeroase loturi particulare, iar pe latura dc S şi SE este
Fig.9. Ulcior cu gura trilobată, după restaurare.

1 în urma trierii materialului ceramic provenit de la Şiret, Dealul Ruina, campania anului 2000,
am evidenţiat existenţa unui fragment ceramic de la o piesă deosebită. în urma discuţiilor
avute cu dr. Ion Mareş, căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru informaţiile oferite şi
încurajări, am propus şi a fost acceptat faptul că din punct de vedere funcţional acesta piesă
reprezintă un suport de lumânare. Discuţiile au continuat şi cu prof. dr. Attila Lâszlo, care nu
sc opune acestei atribuiri funcţionale, dar este mai circumspect, evidenţiind totodată faptul că
este vorba de un unicat, iar în literatura de specialitate nemaifiind publicată o astfel dc piesă.
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acopcrit cu o pădure.
Situl arheologie dc pc Dealul Ruina este cunoscut din ccrcctărilc dc suprafaţă
mai vechi şi din literatura dc specialitate.2 Săpăturile arheologice sistematice dc aici au
fost iniţiate în anul 1992’ şi continuatc în anii 19944’ 1995\ 19986, 2000, 2003, 2004 şi
2005. în accste campanii a fost precizată stratigrafia staţiunii şi succesiunca civilizaţiilor
de pc acest platou. In ccca cc priveşte coordonatele topografice ale sitului, piesa a fost
descoperită în secţiunea S V/2000, caroul C 6, la adâncimea de 0,20 m.
Datorită caractcristicilor sale tipologicc şi de formă, acest artefact poate fi
încadrat, după părerea noastră, în clasa suporturilor de lumânare (vezi, fig. 6, 9, 10)7.
Probabil că obiectul a fost folosit în epocă la iluminatul unei locuinţe din aşezarea
hallstattiană dc la Şiret.
Pornind de la realitatea faptului că în munca dc restaurare nu se întreprind
operaţiuni lără o investigare şi cunoaştere a modului în carc a fost confccţionat obicclul,

2 în ceea ce priveşte informaţiile legate de cercetările din situl arheologic dc la Şiret, vezi, A.
Lâszlo, I. Mareş, B. Niculică, M. Ignat, Şiret, jud. Suceava, Punct: Dealul Ruina, în Cronica
cercetărilor arheologice. Campania 2000, 2001, p. 230-232. Această aşezare din prima epocă
a fierului dc la Şiret, Dealul Ruina fost descoperită în anul 1969 cu ocazia efectuării unor
cercetări arheologice de suprafaţă de către prof. dr. Mircea Ignat. Vezi, M. Ignat, I. Mareş,
Şiret, jud. Suceava, Dealul Ruina, în CCA, campania 1994, 1995, p. 83; M. Ignat, A. Lâszl6,
I. Mareş, Şiret. jud. Suceava, Dealul Ruina, în CCA, 1996, p. 114-115; A. Lâszlo, 1. Mareş, B.
Niculică, Şiret, jud. Suceava, Dealul Ruina, în CCA, 1999, p. 107 - 108; A. Lâszlo, I. Mareş,
B. Niculică, M. Ignat, Şiret, jud. Suceava, Dealul Ruina. în CCA, 2001, p. 230-232; A.
Lâszlo, M. Ignat, I. Mareş, B. Niculică, Şiret, jud. Suceava, Dealul Ruina, în CCA, 2002, p.
289-291; A. Lâszlo, I. Mareş, B. Niculică, M. Ignat, Şiret, jud. Suceava, Dealul Ruina, în
CCA, 2003, p. 293-295; A. Lâszlo, I. Mareş, B. Niculică, M. Ignat, Şiret, jud. Suceava, Dealul
Ruina, în CCA, 2004, p. 211-312; A. Lâszlo, I. Mareş, B. Niculică, M. Ignat, Şiret, jud.
Suceava, Dealul Ruina, în CCA, 2005, p. 348-350 ; A. Lâszlo, începuturile epocii fierului la
est de Carpaţi. Culturile Gâva-Holihrady şi Corlăteni-Chişinău pe teritoriul Moldovei,
Bucurcşti, 1994; A. Lâszlo, Consideraţii asupra ceramicii de tip Găva din liallstattul
timpuriu, în SCIVA, 24, 4, 1973; A. Lâszlo, Statuetele antropomorfe ale culturii GăvaHolihrady, în Memoria Antiquitatis, XX, 1995; O. Leviţki, Cultura hallstattului canelat la
răsărit de Carpaţi, Bibliotheca Thracologica, VII, Bucurcşti, 1994; Sergiu Haimovici, Studiu!
arheozoologic a! resturilor osoase provenite din aşezarea hallstattiană de la Şiret, "Dealul
Ruina (jud. Suceava) ”, în Suceava, 29-30, 2002-2003, p. 317-329.
3 La care au participat arheologi, cadre didactice şi studenţi de la Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza" Iaşi, Universitatea "Ştefan cel Mare" şi Muzeul Naţional al Bucovinei din Suceava.
1 M. Ignat, I. Mareş, Şiret, jud. Suceava, Dealul Ruina, în Cronica cercetărilor arheologice din
România. Campania 1994, Cluj-Napoca, 1995, p. 83.
5 M. Ignat, A. Lâszlo, I. Mareş, Şiret, jud. Suceava. Dealul Ruina, în Cronica cercetărilor
arheologice. Campania 1995, Brăila, 1996, p. 114 - 115.
6 A. Lâszlo, I. Mareş, B. Niculică, Şiret, jud. Suceava, Dealul Ruina, în Cronica cercetărilor
arheologice. Campania 1998, Vaslui, 1999, p. 107 - 108.
7 în literatura dc specialitate acest tip dc obiect este denumit şi sfeşnic. Datorită dimensiunilor
reduse ale proeminenţei centrale, dc formă circulară, cu perforţie (de forma unui cilindru),
folosită pentru fixarea lumânărilor, în cazul suportului nostru, credem că lumânările erau
confccţionate din seu sau alt tip dc grăsime animală.
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a stării sale de sănătate*, şi în cazul de faţă, cunoaşterea stării de conservare, a cauzclor
degradării s-au situat la începutul fluxului de restaurare.
în urma analizelor fizice efectuatc la nivel macro- şi microscopic, în cadrul
scctorului de investigaţii fizice9, s-a relevat faptul că suportul de lumânare a fost lucrat
dintr-o argilă nu foarte bine preparată din punct de vedere tehnic, cu nisip cu granulaţie
mare în compoziţie şi incluziuni de dimensiuni mari. Piesa a fost modelată manual,
neangobată şi arsă în cuptor în atmosferă reducătoarc, rezultând în final un aspect
semifin şi un nivel scăzut al rezistenţei fizice a piesei (vezi, fig. 3).
Din punct dc vedere al formei, suportul de lumânare este concav, se aseamănă
cu un castron de dimensiuni reduse, cu baza aplatizată, uşor rotunjită. Pereţii piesei sunt
groşi de cca. 1 cm în secţiune transversală, uşor arcuiţi şi cvazaţi spre exterior, cu buza
dreaptă în continuarea pereţilor, rotunjită. în interior, în zona ccntrală există o
proeminenţă cilindrică, goală la interior1", în care era fixată lumânarea (vezi fig. 3, 7).
Accastă piesă face parte din catcgoria ceramicii neornamentate11.
Din punct de vedere dimensional piesa prezintă următorii parametri:
DM - 11,5 cm; DB - 7,2 cm; H - 4,7 cm
H proeminenţă - 1,1 cm; D proeminenţă - 1,2 cm
Din punctul de vedere a stării de conscrvare, piesa se prezenta sub forma unui
singur fragment (vezi, fig. 4), cu cca. 60% lipsă din materialul original de constituţie1 ,
fragmentarea deosebită datorându-se unui accident din epocă. Piesa având un nivel
scăzut al rezistenţei fizice, aspect carc a condus la apariţia fisurilor dc la interiorul
piesei, rezultând o fragilizarc a acesteia. S-a constatat existenţa depunerilor aderente de
sol, datorate condiţiilor de zaccrc.
în munca de restaurare se impune cu stringenţă necesitatea examinării
minuţioase a pieselor ceramice, pentru a se obţine maximum de informaţii şi detalii
privitoare la trecutul obiectului, la starea de conservare a accstuia, indicii care ne-ar
putea conducc la aplicarea celei mai potrivite metodologii de restaurare şi conservare13.
în vederea restaurării obiectului aflat în discuţic, pe baza analizelor fizice,
fotografice şi a problemelor dc conscrvare relevate, am propus şi executat următorul
flux tehnologic14.
S pălarea fragmentului ceramic, pentru că accsta prezenta depuneri de sol, praf
s Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, ediţia a I I-a, CPPC,
Bucureşti, 2003; Scrgio Palazzi, Analisi chimica per l'arte e il restauro, Nardini Editore,
Ficsole, 1997, p. 3.
9 Mulţumim şi pe această cale doamnei Elena Todaşcă, fizician..
10 Proeminenţa tubulară folosită pentru fixarea lumânării a fost modelată, probabil, în junii unui
instrument, o tijă din lemn sau os.
11 Date furnizate de către arheologul dr. Ion Mareş, căruia îi mulţumim pe această cale.
12 Piesa a fost restaurată chiar dacă avea lipsuri mai mari de 50%, pentm că face parte din
categoria unicatelor, iar conform legislaţiei de restaurare în vigoare, acestea pot fi restaurate
datorită valorii lor ştiinţifice şi artistice deosebite.
13 V.L., Oakley, K., Jain, Essentials in the care and conservation of historical ceramic objects,
Archetype Publications, London, 2002, p. 31.
14 Toate aceste aspecte sunt în conformitate cu legislaţia în domeniu, actuală. Vezi O.U.G. nr.
1546, din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a
bunurilor culturale mobile clasate.
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şi murdărie aderente. Această operaţiune s-a făcut într-o soluţie dc apă distilată la o
temperatură de 40-50°C, în amestec cu detergent neionic de tip C 2000.(Contrad), cu o
concentraţie de 3%. Acest detergent este o emulsie apoasă neionică, netoxică şi
necorozivă, cu rol dezinfectant. Este utilizat pentru îndepărtarea substanţelor grase,
uleioase şi a materiilor proteice, are acţiune tcnsioactivă dc suprafaţă şi nu conţine
oxidanţi1 .
C lătirea fragmentului ceramic după spălarea cu detergent neionic s-a cfectuat în
băi repetate dc apă distilată. S-au controlat parametrii apei (pH) înainte, în timpul şi
după băile de neutralizare a ceramicii.
Uscarea efectuată după baia de neutralizare a piesei s-a făcut la temperatura
mediului ambiant al laboratorului, pe hârtie absorbantă.
Peliculizarea de protecţie se face pentru a asigura conservarea fragmentelor
ceramice, şi are rolul de a izola fragmentele ceramice de factorii externi, potenţial
dăunători. în cazul de faţă, peliculizarea s-a făcut cu ajutorul unei soluţii de Paraloid B
72, o răşină acrilică, utilizată în restaurare pentru asamblarea, protejarea şi consolidarea
ceramicii. Răşina răspunde bine cerinţelor de reversibilitate, rapiditate a prizei,
rezistenţă la îmbătrânire, caracteristici care au lăcut-o foarte populară în practica de
laborator. Am ales pentru soluţia de consolidare o concentraţie de 5% Paraloid B72,
dizolvat în toluen. Peliculizarea s-a realizat prin pensulare16.
Uscarea fragmentului ceramic astfel peliculizat a avut loc pe o folie de
polietilenă, repoziţionându-l periodic pentru a se evita aderenţa dintre fragmentul
ceramic şi suprafaţa de uscare.
C om pletarea lacunei de material original s-a făcut cu ipsos (CaS04.2H20,
sulfat de calciu hidratat) de calitate, cu granulaţie fină, lipsit de impurităţi, cu o
rezistenţă mecanică superioară. Ipsosul dentar răspunzând foarte bine acestor cerinţc,
fiind omogen şi permiţând finisarea plombelor imediat după ce a făcut priză. Pentru
negativ, am folosit plăci de ceară dentară, plasticizată prin încălzirea la o temperatură de
40-45°C cu ajutorul suflantei cu jet de aer cald, sau plastilină. Mulajul a fost luat din
imediata vecinătate a zonei lipsă, ce urma a fi completată (vezi fig. 5).
Finisarea plombei rezultate după turnare s-a realizat cu ajutorul bisturiului, a
hârtiei abrazive de granulaţii diferite şi a raşpilelor de dimensiuni variate17.
In teg rarea cromatică a completării a fost efectuată cu culori tempera, în ton
neutru faţă dc original. Se justifică cstetic pentru că vizează facilitarea perceperii unităţii
potenţiale a obiectului (vezi fig. 6, 7 ) '\
Peliculizarea finală a obiectului s-a făcut cu soluţie de Paraloid B72, dizolvat în
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toluen, cu o concentraţie dc 5%. Pclicula rezultată are calităţile necesare asigurării unei
bune conservări a obicctului: o bună aderenţă, transparenţă, rezistenţă la^agenţii chimici
ai mediului dc păstrare, pcrfcctă reversibilitate19.

15 Conform CTS, Catalogul general, produse, echipamente şi instalaţii in serviciul restaurării,
Sibiu, 2003, Fişa tehnică a produsului C 2000.
16 Nigel Williams, Porcelain repair and restoration, The British Museum Press, 2002, p. 52-53;
M., Leahu, Substanţe chimice şi materiale utilizate in restaurarea bunurilor culturale, CPPC,
Bucureşti, 2006; B., Fabri, R. C., Guidotti. II restauro della ceramica, Nardini Editore,
Firenze. 2004, p. 73.
17 C. Frosinini, La lacuna nel progetto di restauro oggi, în Lacuna. Riflessioni sulle esperienze
dell Opificio detle pietre dure, Edizione Firenze, 2004. p. 27 şi următoarele.
Is Informaţii primite dc la colegul restaurator Dumitru Bostan, din cadrul Laboratorului dc
restaurare a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, căruia îi mulţumim şi pe această calc.

19 Stephen P. Koob, The use o f Paraloid B-72 as as adhesive: its application for archaeological
ceramics and othert materia/s: în Studies in Conservation. Voi. 31, No. 1 (Feb., 1986), p. 714.
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Fig. 3 Suportul de lumânare înainte de restaurare.
Fig. 6 Suportul dc lumânare după restaurare.

Fig. 4 Detaliu din timpul restaurării.

Fig. 7 Aspectul exterior al piesei după restaurare.

Fig. 5 Piesa după completarea lacunei de material original.
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Fig. 8 Piesa după restaurare, vedere din lateral.
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Fig. 9 Analogie din sec. al XVII-lea20.

Fig. 10 Analogie din sec. XIV-XV21.

John L. Cottcr, J. Paul Hudson, New discoveries at Jamestown site o f the fast
successfidenglish settlment in America,
Washington,
D.
C.,
1957
în,
^ http://www.gutenberg.org/files/16277/16277-h/16277-h.htm, accesat la 18.12.2011.
E. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetările
arheologice din anii 1967-1976, Iaşi, Editura Junimea, 1980, fig. 89:6, p. 241.
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La Muzeul Bucovinei din Suceava a fost realizată recent (iunie 2012) expoziţia
permanentă Sala Academician Ion Nistor, inclusă în circuitul de vizitare a secţiei de
Istorie, închinată memoriei marelui intelectual român a cărui carieră spectaculoasă s-a
sfârşit în temniţele comuniste şi de la moartea căruia sc împlinesc 50 de ani.
Acest excepţional proiect muzeografic a fost finalizat cu deosebit
profesionalism, dăruire şi pricepere de dna Benonia Jităreanu, muzeograf, care a lucrat
împreună cu un colectiv de specialişti din diverse departamente ale instituţiei, coordonat
de dr. Ion Mareş, director adjunct: Vasilica Cotoc, Monica Dejan, Tiberiu Polocoşeriu,
Aura Brădăţan, Luminiţa Sănduleac, Gelu Ţiculeanu, Vasile Ioniţă, Ilie Cojocaru,
Constantin Aparaschivei, Maria Papuc, Alexandrina Cuţui, Didi Mora, Emilian Dan
Petrovici, Alina Aparaschivei, Gelu Băliniştcanu, Nicolae Popescu, Gheorghe Petrencic.
Expoziţia valorifică ştiinţific, pentru prima dată, obiecte de patrimoniu din
Donaţia Ion Nistor, oferită Muzeului Bucovinei de Oltea Nistor Apostolescu, fiica
istoricului, după cum subliniază prof. Benonia Jităreanu: „Anul comemorării reprezintă
o firească ocazie pentru a-1 repune în drepturi, din perspectivă muzeografică, pe marele
şi rafinatul intelectual, patriot al faptelor şi niciodată al vorbelor, decentul om politic
liberal interbelic Ion Nistor, într-un spaţiu amenajat pentru prima dată într-un muzeu din
România”. în 1993 la casa părintească din Bivolărie a fost amenajat dc către regretata
muzeografa Olga Ştefanovici un punct documentar în memoria savantului, inaugurat
printr-o serie de festivităţi, cu oficialităţi şi public numeros, cu gândul frumos de a se
organiza cât mai repede Casa memorială Ion I. Nistor. Clădirea, lăsată în paragină din
cauza statutului juridic neclar, nu a devenit nici până în prezent punct m em orial...
Conservate şi restaurate corespunzător de profesioniştii Laboratorului dc
Restaurare şi Conservare al Muzeului Bucovinei, după mai mulţi ani de muncă
migăloasă, obiectele donate (în anii 1993 şi 2001) şi expuse acum recompun
memorialistic spaţiul în care şi-a trăit academicianul ultimii ani din viaţă (două mici
încăperi într-o mansardă din Bucureşti, împreună cu familia, după ce comuniştii i-au
confiscat întreaga avere). Vizitatorul acestui veritabil colţ memorial poate admira piese
de mobilier, salvate ca prin minune de la distrugere (canapea, fotolii, scaune, dulap
vitrină), apoi obiccte personale (maşina de scris, un geamantan, un aparat dc radio,
samovar ctc.), multe distincţii primite în perioada interbelică (ordine şi medalii), toate
considerate pc bună dreptate de doamna Benonia Jităreanu „fragmente dintr-un
mausoleu al durerii, al suferinţei asumate, al destinului unui om carc nu a stat deoparte
atunci când ţara a avut nevoie de el. Mândre şi tăcutc, cele mai înalte distincţii
interbelice conferite lui Ion Nistor de statul român, de Polonia şi dc statul sârb
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reamintesc contemporanilor că valoarea morală a faptelor mari a fost cu adevărat atunci
răsplătită”.
Completată cu documente ilustrative, fotografii şi imagini, mărturii elocvente
din biografia şi activitatea lui Ion Nistor, expoziţia se transpune într-o veritabilă lecţie
de istorie - istoria unui om care şi-a închinat întreaga viaţă idealului naţional.
Savantul Ion I. Nistor (4/17 august 1876, Bivolărie-Vicovu de Sus, Rădăuţi - 11
noiembrie 1962, Bucureşti) a fost cel mai mare istoric şi om politic al Bucovinei, „cu
vocaţie de apostol al neamului”, profesor ilustru la Liceul dc Stat din Cernăuţi, la Liceul
din Suceava (1904-1907), la Liceul Real din Cernăuţi (1907-1908), doctor în filosofie şi
litere al Universităţii din Viena (cu teza Die moldauischen Anspriiche a u f Pokutien,
1910) şi docent al acestei prestigioase instituţii din 1911, profesor universitar din 1912
şi apoi rector al Universităţii din Cernăuţi, membru în conducerea Societăţii pentru
cultura şi literatura română în Bucovina din 1913, membru corespondent din 1914 şi
titular din 1916 al Academiei Române, membru extern al Acadcmiei cehe din Praga din
1935. A fost „tribun al luptei pentru Marea Unire a românilor”, ministru secretar de stat
al Bucovinei (fară portofoliu) în guvernul lui Ion I.C. Brătianu (1922-1926), senator de
drept (1928-1933), ministru secretar de stat pentru minorităţi (1933), ministru al muncii
(1937), apoi al cultelor şi artelor (1939-1940) în Guvernul lui Gheorghe Tătărăscu
preşedinte al Comitetului Refugiaţilor Bucovineni (1914), editor al „Buletinului
Bucovinei”, foaie a administraţiei dc stat, întemeietor şi director al revistei „Junimea
literară” şi al Buletinului „Codrul Cosminului” (10 volume). A fost fruntaş al Partidului
Naţional Liberal, ministru al Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale cu mari contribuţii Ia
ridicarea, restaurarea sau dezvoltarea unor dispensare, spitale, azile pentru bătrâni şi
orfani. In 1940, după desfiinţarea Universităţii din Cernăuţi, s-a refugiat la Bucureşti,
unde a fost profesor la Facultatea de Litere şi Filosofic. După pensionarea din 1941 a
fost o perioadă (1945-1950) director al Bibliotecii Academiei Române, iar la 5/6 mai
1950 autorităţile comuniste îi răsplătesc munca şi opera hărţuindu-i familia, arcstându-l
pentru cercetări şi întemniţându-1 la Sighet până în 5 iulie 1955, fară a fi judecat sau
condamnat. înainte fusese decorat şi răsplătii cu numeroase distincţii în ţară (Steaua
României, Mare ofiţer, 1920, Coroana României, Mare Cruce, 1922, Crucea
comemorativă a războiului 1916-1918, 1924, Medalia Ferdinand, 1931, Meritul
cultural, cav. CI. I, 1931, Vulturul României, Comandor c i a 11-a, 1933, Meritul
cultural, OJiţer, 1934, Ordinul Ferdinand, Mare Cruce, 1935, Medalia aeronautică, cl.
a IlI-a, 1935, Meritul Cultural, Comandor, 1943) şi străinătate {Polonia restituia, 1923,
Ordinul S f Sava al Iugoslaviei, Mare Cruce, 1920, Coroana Iugoslaviei, 1937, Steaua
polară - Suedia, Mare Cruce, 1937).
înţeleptului Bucovinei, pe care Lucian Blaga îl număra printre „istoricii ideii şi
unităţii naţionale”, cu excepţionale merite culturale, ştiinţifice şi sociale, i s-a dedicat
masivul volum jubiliar Omagiu lui Ion I. Nistor (Tipografia Glasul Bucovinei, Cernăuţi,
1937, 936 p.). Destinul tragic al celui care a fost un mare om politic şi de cultură, mort
în sărăcie şi umilinţă, cu o mare parte din operă rămasă în manuscris, nici astăzi nu este
încheiat, acest demn bucovinean nefiind preţuit îndeajuns. După peste două decenii de
la evenimentele din decembrie 1989, s-ar cuveni să avem amenajată şi deschisă
publicului larg Casa memorială dc la Bivolărie, clădire aliată în prezent într-o stare de
degradare accentuată.
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Acadcmicianul Ion I. Nistor, cu soţia Virginia şi fiica Oltea.
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O E X PO Z IŢ IE IN E D ITĂ :
„V IC II ŞI D E L IC II, TU TU NU L - IARBA D R A C U L U I PRIN T IM P U R I”
A ncuţa M A LE Ş

Interior reconstituit.

Fotoliul şi geamantanul lui Ion I. Nistor.
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La Muzeul Bucovinei din Suceava a fost organizată recent dc către dr. Ion
Mareş, director adjunct, una dintre cele mai interesante expoziţii, inedită pentru spaţiul
bucovinean, intitulată „Vicii şi delicii, tutunul - iarba dracului prin timpuri”.
Vernisată în faţa unui public numeros şi a oficialităţilor la data de 19 octombrie
2012, expoziţia prezintă, într-o desfăşurare muzeotehnică deosebită, peste 300 de
exponate, piese de patrimoniu, unele dintre ele foarte vechi, legate de istoria tutunului,
care provin în cea mai mare parte din colecţiile muzeelor din Moldova: Muzeul
Bucovinei Suceava, Casa memorială „Simion Florea Marian” Suceava, Muzeul
Etnografic Piatra Neamţ, Casa Memorială „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ, Muzeul de
Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău,
Complexul Muzeal Moldova Iaşi, Muzeul de Istorie Bârlad, Muzeul judeţean „Ştefan
cel Mare” Vaslui, Muzeul de Istorie Botoşani, iar altele din colecţii particulare: Tiberiu
Polocoşcriu, Florentina Milici, Dorcl Ursachi, Constantin Emil Ursu, Anişoara şi Iulian
Cimpoeşu, Aurel Prepcliuc.
Din desfăşurarea expoziţională, aflăm că tutunul (Nicotiana Tabacum), plantă
originară din America de Nord şi de Sud, din acecaşi familie cu cartoful, piperul etc., a
fost folosită mai întâi în secolul I î. Ilr. de indienii americani în practicile religioase şi
medicinale, amerindienii considerând tutunul sacru. Mai apoi, la 15 octombrie 1492,
Cristofor Columb a descoperit tutunul odată cu Lumea Nouă (America), aducându-I în
Europa. Regina Caterina dc Mcdicis folosea planta de tutun împotriva migrenelor, iar
europenii credeau că tutunul poate vindeca aproape orice. Pc la sfârşitul secolului al
XVl-lea şi începutul celui de-al XVII-lea, tutunul era atât de obişnuit în Lumea Nouă
(America), încât era folosit drept monedă de schimb, fiind la fel de preţuit ca şi aurul.
Ţigările au început a fi folosite pe scară foarte largă în timpul primului război mondial
(1914-1918), iar în timpul celui de-al doilea (1939-1945), au fost incluse în raţiile
soldaţilor, companiilc de tutun trimiţând gratuit milioane de ţigări soldaţilor dc pc front.
Expoziţia prezintă totodată şi efectele dăunătoare ale fumatului, constituindu-sc
astfel într-un demers de combatere a acestui obicei deosebit de răspândit şi în zilele
noastre, cei interesaţi având la dispoziţie o multitudine de texte şi imagini clocventc,
rânduite începând din chiar prima sală dc expunere.
în cele trei săli de expoziţie, vizitatorul poate admira în vitrine, rânduite cu
pricepcre după critcrii ştiinţifice specifice într-un muzeu, piese deosebite, atât prin
vechime, autenticitate, design, raritate, cât şi prin valoare materială: pipe confccţionatc
din argint, ceramică decorată, lemn, inclusiv dc trandafir, os sculptat, com sau metal,
narghilele, cutii şi casete pentru tutun aspectoase, frumos decorate, pungă din piele
pentru tutun, cutii fragile de chibrituri, tabachere, ţigaret şi ciubuc din chihlimbar,
scrumiere din argint, bronz, marmură sau Alpaca, brichete etc.
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Fotografiile care ilustrează expoziţia sunt, de asemenea, atractive, contribuind la
completarea informaţiei, dc la cele care se referă la fumători celebri (Winston Churchill,
Einsenhowcr şi Ronald Regan, fraţii John şi Robert F. Kennedy, Constantin Brâncuşi,
Mircea Eliade, dar şi Gheorghe Gheorghiu Dej, fumând sfidător şi arogant în prezenţa
Regelui Mihai I), până la cele care prezintă fabrici şi lucrători de demult.
Cei interesaţi pot afla mai multe detalii şi din Catalogul expoziţiei întocmit dc
dr. Ion Mareş (24 p.), structurat în mai multe părţi: Tutunul (Nicotiana Tabacum L.) un fragment selectat din Botanica poporană română de Simion Florea Marian, voi. III,
Editura Academiei Române, 2010, Scurt istoric al fabricării tutunului în România ,
Fabrica de tutun de la laşi. Legendă despre tutun, Leacuri populare cu tutun, urmate de
o selecţie de piese expuse - celc mai frumoase şi interesante exponate aduse dc la
muzeele din Moldova, prezentate în fotografii color.
La reuşita acestei expoziţii au contribuit muzeografi, conservatori, restauratori şi
directori de muzee din Moldova - Gheorghe Dumitroaia şi Mihaela-Cristina-Verzea de
la muzeele din Piatra Neamţ, Senica Ţurcanu dc la Complexul Muzeal Moldova din
Iaşi, Laurenţiu Chiriac dc la Muzeul Judeţean Ştefan ce! Mare din Vaslui, Mircea
Mamalaucă dc la Muzeul de Istoric din Bârlad, Lucia Pârvan dc la Muzeul de Istoric din
Botoşani, Lăcrămioara Istina de la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău - şi
din Suceava: Florentina Carmen Oleniuc, Aura Brădăţan, Violeta Enca, Tiberiu
Polocoşeriu, Florentina Milici, Varvara Scutaru, Mugurel Vasiliu, Vasilica Cotoc,
Ancuţa Maleş, Cristina Boicu, Margareta Scutaru, Gheorghiţă Moldoveanu.
Deschisă pentru publicul vizitator în perioada 19 octombrie-20 noiembrie 2012,
şi această deosebită expoziţie se înscrie în calendarul activităţilor culturale organizate
periodic la Muzeul Bucovinei din Suceava.

NOTE DE LECTURĂ

O A PA R IŢ IE E D IT O R IA L Ă C Â T UN
V E R IT A B IL A C T DE C U L T U R Ă - II
SIM ION FLO REA MARIAN, BOTANICA POPORANĂ ROMÂNĂ , voi. II (G-P),
712 p., şi voi. III (P-Z), 742 p., ediţie princeps îngrijită de Aura Brădăţan, Editura
Academiei Române, Suceava, 2010
G heorghe G IU R C Ă

în urma unor eforturi care au durat câţiva ani, nu de mult s-a finalizat editarea,
pentru întâia dată, a lucrării Botanica poporană română scrisă cu mai bine de un veac în
urmă de marele folclorist S. FI. Marian. După primul volum apărut în 2008, tot la
Editura Academiei Române (Tip. Muşatinii, Suceava, 2010) au văzut lumina tiparului
volumul al II-lea (G-P), 711 p. şi al III-lea (P-Z), 741 p. ale acestei opere. Este o mare
izbândă editorială aparţinând muzeografului dr. Aura Brădăţan, care a trudit la
pregătirea textului pentru tipar, şi Muzeului Bucovinei, care a finanţat costurile aferente
tiparului. Este o izbândă, în primul rând, pentru că, în sfârşit, a văzut lumina tiparului
această monumentală operă care contribuie la cunoaşterea unei componente importante
a vieţii tradiţionale a neamului nostru şi anume rolul unora dintre plantele din mediul
înconjurător în hrana curentă sau în tratarea diferitelor afecţiuni ale stării dc sănătate a
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oamenilor şi a animalelor domestice. Pentru aceasta, timp de aproximativ patru decenii
S. FI. Marian a desfăşurat o intensă muncă dc documentare (începută pc vremea când
încă era elev la liccul din Succava) prin unele sate bucovinene de unde a cules bună
parte din creaţiile popularc incluse în această lucrare şi, ulterior, de prclucrare a celor
adunate dc la sutele dc informatori din ţară (preoţi şi învăţători) cu carc s-a aflat în
corespondenţă (fiecare volum cuprinde câte un indice de informatori, precizând numele
şi localitatea din carc provine fiecare dintre ei). După cum spune prefaţatorul volumului
al II-lea, prof. univ. dr. Ioan Opriş, „Apropierea sa de ai săi i-a deschis drumul,
înţelegându-i cel mai bine în simplitatea cu care au definit, din ancestrale vremuri,
caracteristicile universului ce-i înconjura: pământul cu plante, flori şi ierburi, păsări,
animale dc tot felul, lucrurile şi profunzimea cerului” (p. 8). Pusă alături de alte lucrări
publicate dc marele folclorist bucovinean (dintre care amintim: Tradiţiuni poporale
române, Cromatica poporului român, Ornitologia poporană română, Descântece
poporane române, Nunta la români, înmormântarea la români, Vrăji, farmece şi
desfaceri, Sărbătorile Ia români), cititorul îşi poate forma o imagine cuprinzătoare şi
clară despre ceea ce însemna specificul vieţii poporului român la momentul istoric
respectiv. Şi asta cu atât mai mult cu cât lucrările menţionate nu se referă doar Ia
Bucovina, ci, aşa cum rezultă şi din titluri, la toate zonele geografice locuite de români.
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O APARIŢIE EDITORIALĂ CÂT UN VERITABIL ACT DE CULTURĂ - II
în al doilea rând, vorbim de o izbândă editorială având în vedere şi condiţiile
graficc dc cxcepţie în care a apărui lucrarea. După cum se ştie, pc parcursul timpului au
mai existat unele încercări de a o tipări. Mai întâi, autorul însuşi a întreprins primele
demersuri în acest sens, dar a reuşit să publice doar câteva părţi în unele reviste de profil
din Bucovina şi din diferite oraşe în care apăreau publicaţii de profil (Sibiu, Oradea,
Gherla, Fălticeni, Bucureşti). Nu mult după moartea neaşteptată a marelui folclorist, fiul
său, Liviu, anunţa că e pe punctul dc a finaliza pregătirea textului pentru tipar, dar în
contextul social din perioada respectivă nu s-a putut finaliza această bună intenţie. Şi
nici mai târziu, deşi unele timide încercări au existat. Faptul este cxplicabil. Dacă avem
în vedere imensul volum de muncă ncccsară pentm a încredinţa tiparului o lucrare de
asemenea proporţii şi cu un asemenea specific, înţelegem că, oricâtă bunăvoinţă ar fi
fost din toate părţile, de editarea ei se putea ocupa doar cineva care locuieşte în Suceava
şi care poate astfel să stea aplecat asupra manuscrisului zile, săptămâni, luni şi ani în şir
şi care, pc lângă buna intenţie, trebuie aibă şi priceperea necesară. Acel cineva s-a
dovedit fi dr. Aura Brădăţan.
Pe de altă parte, se ştie că S. FI. Marian dorea ca lucrarea să fie ilustrată. Luând
însă în calcul posibilităţile tehnicc existente la vremea respectivă (şi chiar şi de mai
târziu), înţelegem că, în cel mai bun caz, s-ar 11 putut realiza doar nişte desene mai mult
sau mai puţin reuşite grafic. Şi aşa ar fi rămas pentru totdeauna. Dar, cum se spune, tot
răul spre bine: acum, datorită eforturilor depuse de dr. Aura Brădăţan, problema a fost
rezolvată din toate punctele de vedere la cel mai înalt nivel de calitate. în paralel cu
pregătirea textului pentru tipar, ajutată şi de familie, a făcut rost dc fotografii color
pentru cele 520 de plante incluse în volum, fapt care schimbă substanţial faţa lucrării. în
plus, le permite cititorilor să identifice cu uşurinţă planta care îi interesează. Refcrinduse la această exemplară apariţie editorială, prof. univ. dr. Ioan Opriş arăta în Cuvânt
înainte: „Acum, prin acestc volume, cultura română primeşte în dar nu doar o lucrare
genială, ci şi un model de a face cercetare şi de a prezenta rezultatele, în vremuri de
mare confruntare şi incertitudine” (p. 9). Meritele d-nei Aura Brădăţan au fost
recunoscute şi prin acordarea Premiului Academiei (pentru volumul I), cel mai
prestigios premiu ştiinţific românesc din zilele noastre.
După cum arătam în legătură cu primul volum, editorul lucrării Botanica
poporană română a respectat întrutotul modul în carc a fost gândită dc autor şi limbajul
utilizat de el. La fel a procedat şi în cele două la care ne referim în rândurile de faţă.
Cititorul are astfel posibilitatea de a face cunoştinţă cu un grai care poartă parfumul
epocii respective şi, în acelaşi timp, cu modul foarte îngrijit dc exprimare al autorului,
în legătură cu fiecarc plantă inclusă în lucrare, cititorul află numele ci popular (cu
variante din diferite zone geografice locuite de români) şi cea ştiinţifică în limba latină,
apoi o densă descriere a ci, afecţiunile în care este dc trebuinţă şi modul dc utilizare.
Textul pentru fiecare plantă este însoţit de cel puţin o fotografie şi de imaginea primei
pagini scrise de autor în legătură cu planta respectivă. în cele mai multe cazuri,
informaţiile acestea sunt însoţite de creaţii folclorice (legende, basme, ghicitori, cântece
populare, dcscântece etc.) pc aceeaşi temă. Printre cele mai reprezentative în accst sens
se află, nu întâmplător, grâul, în legătură cu care s-au adunat asemenea variante de texte
în versuri sau în proză, în afara celor din Bucovina, din Moldova (Tecuci), din
Transilvania (Munţii Apuseni, Ţinutul Zarandului), din Biharia, din Banat, din părţile
Buzăului etc., însumând peste 20 de pagini.
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Botanica poporană română cuprinde în anexă un ierbar alcătuit de S. FI. Marian.
Ierbarul conţine 63 dc plante, cclc mai multe păstrate şi în prezent în condiţii foarte
bune (imaginile lor sunt redate în partea finală a voi. III). Pentru a le afla numele
ştiinţific, autorul a dus ierbarul la Institutul Botanic din Bucureşti. Cu oarccare
întârziere, directorul îi răspunde: „Mult stimate Părinte, Scuzaţi-mă, Vă rog, că abia
acum Vă pot trimite numirile scienţifice ale plantelor aduse dc D-Voastră deja dc mult.
Multa ocupaţiune la Institut şi desele cxcursiuni botanice au fost cauzelc principale, cari
m-au tăcut să înlârziez aşa de mult cu determinarea lor. Cu deosebită stimă” (scrisoarea
nu e datată). înţelegem dc aici că, pentru a finaliza această monumentală operă, S. FI
Marian a trebuit să depăşească nu numai dificultăţile legate dc culegerea informaţiilor,
ci multe altele, mai grele în anumite privinţe, care proveneau din puţinătatea surselor de
informare şi a posibilităţilor de comunicare din perioada respcctivă. A muncit din greu
pentru a o finaliza, dar a rezultat o lucrare unică în cultura română. Este un motiv în
plus să considcrăm publicarea ci drept un eveniment cultural la carc, după cum am mai
spus, dr. Aura Brădăţan are contribuţia cea mai importantă. în legătură cu asta, în
Cuvânt înainte la voi. III, prof. univ. dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al
Academici Române, afirma printre altele: „Este remarcabilă dăruirea sa sufletească, de a
nu-şi fi precupeţit eforturile, dc a face o mare investiţie de timp şi energie, dc a proba o
neobişnuită putere de muncă. Finalizarea manuscriselor pentru tipar îi face o deosebită
cinste editorului ştiinţific şi îi atrage deplin meritate FELICITĂRI, pentru tipărirea
Botanicii poporane române - adevărată enciclopedic a ilustrului învăţat, cărturar şi marc
patriot - Simion Florea Marian. Toate trei volumele nu trebuie să lipsească din nicio
bibliotecă” (p. 9).

SIM IO N FL O R E A M A R IA N , B O TA N IC A P O P O R A N Ă R O M Â N Ă ,
voi. II (G -P) şi III (P-Z ), ediţie p rin cep s îngrijită de Aura Brădăţan, Editura
Academiei Române, Suceava, 2010
Ion P O P E SC U -SIR E T E A N U

La peste un secol de la moartea lui Simion Florea Marian, s-a publicat la Editura
Muşatinii din Suceava, în anul 2008, primul volum din marea sa operă Botanica
poporană română , literele A-F, iar în 2010, sub auspiciile Editurii Academiei Române,
s-au publicat volumele al doilea şi al treilea, cu literele G-P şi, respectiv, P-Z.
Este o „Ediţie critică, introducere, repere bibliografice, indice Botanica , indice
capitole publicate antum/postum, text stabilit, indice informatori şi bibliografie de Aura
Brădăţan”. Volumul I are o Introducere (p. 5-10), în care autoarea acestei monumentale
ediţii vorbeşte despre activitatea lui S. FI. Marian în general, dar ne dă şi importante
informaţii despre această mare operă, nefinalizată.
Botanica poporană română este „o veritabilă enciclopedie de cultură populară,
de interes major pentru studiul evoluţiei spiritualităţii, tradiţiilor şi obiceiurilor
poporului român, un tezaur lingvistic pentru cercetarea etimologică, istorică, semantică
şi dialectală, este fără îndoială cel mai ambiţios proiect al părintelui etnografiei şi
folcloristicii româneşti ...” (p. 5). Din cele 520 capitole ale lucrării, autorul a publicat
doar 54 în reviste, acestea reprezentând „o contribuţie covârşitoare la răspândirea
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cunoştinţelor de etnobotanică pe tot cuprinsul ţării” (p. 7). în volumul 11, p. 11, Aura
Brădăţan scrie: „Botanica poporană română este cu adevărat un tezaur de cultură
naţională, în deplinul înţeles al cuvântului, aşa cum nu s-a mai scris şi nici nu se va mai
scrie poate niciodată. Conţine: denumiri în limba latină, uneori şi în limba germană,
descrierea plantei, locul unde creşte, datini, credinţe, obiceiuri, legende, doine,
proverbe, zicători, descântece, vrăji, farmece, întrebuinţări casnice, reţete cosmetice şi
culinare, descriere dc jocuri şi jucării etc.
Tipărirea lucrării, după mai bine de o sută de ani, este un firesc act de
recunoaştere a meritelor ştiinţifice ale lui Marian, a cănii faimă a trecut graniţele ţării,
fiind preţuit în mediile academice din Europa încă din timpul vieţii.”
Al doilea volum are un Cuvânt înainte semnat de prof. univ. dr. Ioan Opriş, iar
cel de al treilea un Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Dumitru Murariu, membru
corespondent al Academiei Române.
Cele trei volume au peste 2.100 pagini, format 1/8 din 70/100. Hârtia pentm
tipar este d e cea mai bunăcalitate, iar fotografiile de plante şi fotocopiile după unele
pagini din manuscrise sunt executate strălucit. Volumele sunt lucrate cu mare acurateţe
tipografică. Despre această operă se va vorbi mult, iar specialiştii o vor folosi cu
preţuirea care se cuvine, atât autorului cât şi lucrării sale.
în Cuvântul său înainte, profesorul Dumitru Murariu a adus meritate elogii
editorului ştiinţific al marii lucrări. Ne asociem cuvintelor calde scrise de acest
specialist în ştiinţele naturii şi le completăm cu alte cuvinte de apreciere.
Doamna Aura Brădăţan are o bună pregătire filologică; aceasta a străjuit
permanent transcrierea textului după un manuscris realizat vreme dc patru decenii, cu
numeroase variaţii ortografice şi cu destule ezitări ale corespondenţilor lui S. FI.
Marian. Se poate spune că, şi în ceea ce priveşte transcrierea textului, ediţia aceasta este
excelentă, ceea cc reprezintă un mare câştig ştiinţific, iar scrierea părintelui Marian,
acum în strai sărbătoresc, este la îndemâna specialiştilor.
Stăpânind întregul manuscris (dc 5.942 file şi numeroase fişe adăugate, carnete
etc.), editoarea a pus capitolele în ordine alfabetică şi Ie-a grupat în trei volume
impresionante. Se înţelege dc la sine că lectura atâtor mii de pagini (peste 12.000 în
total) şi transcrierea lor a pus probleme, au intervenit situaţii carc cereau, pe loc, decizii
ale specialistului. Numai un cărturar înarmat cu ştiinţa editării textelor, cu răbdare şi cu
dragoste pentru ceea ce face a putut realiza opera de editare a acestui uriaş manuscris.
De aceea avem calde cuvinte de apreciere pentru realizarea acestei ediţii în condiţii
filologice adecvate.
Apariţia acestei lucrări „poate fi considerată un veritabil eveniment editorial de
interes naţional. Ca urmare, se cuvinc să subliniem o dată în plus meritul incontestabil al
prof. Aura Brădăţan în această privinţă. Fără competenţa ei profesională şi fară
disponibilitatea ei sufletească de a trudi cu înverşunare câţiva ani pentru a scoate la
lumină o asemenea comoară ştiinţifică şi cultural-literară a etnobotanicii româneşti,
lucrarea lui S. FI. Marian ar fi zăcut încă cine ştie până când în stadiu dc manuscris”
(prof. Gheorghe Giurcă). „Datorăm Cartea Anului în Bucovina şi una dintre cele mai
importante pe plan naţional d-nci Aura Brădăţan, dc la Casa Memorială Simion Florea
Marian. Impresionanta lucrare [...], Botanica poporană română, a aşteptat un secol nu
ca să se ajungă la conştiinţa valorii, la aprecierea ci - acestea au existat permanent -, ci
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la întâlnirea cu un om gata să-i ofere câţiva ani din viaţa lui. Vreau să spun că Botanica
preotului cărturar Simion Florea Marian a aşteptat-o pe Aura Brădăţan, adică omul la
care preţuirea să se îngemăneze cu un extraordinar devotament sufletesc şi amândouă să
aibă parte dc truda fară răgaz carc dă simţămintclor greutatea faptei, pentm ca să ajungă
în lumina ochilor noştri şi să ne vorbească în toate limbile în care a fost scrisă” (Doina
Cemica); „A venit la timp Doamna Aura Brădăţan pentru a prelua critic şi a îngriji în
mod exemplar editarea manuscrisului Botanica poporană română în trei volume, cu
cclc 520 dc capitole. Simion Florea Marian insistă asupra numelor popularc româneşti şi
numai pentru ccle Iară nume românesc a utilizat numiri din cărţi, dicţionare sau
periodice. Aceasta înseamnă că Botanica poporană română este în primul rând
importantă pentru limba română; este un adevărat tezaur lingvistic, în acciaşi timp este o
documentare de bază pentru exprimarea naturalistului, a botanistului, a silvicultorului şi
horticultorului, agronomului şi dascălilor cu aplecare spre această terminologie” (prof.
Dumitru Murariu).
Cu formaţia ştiinţifică desăvârşită în mediul academic, în vecinătatea lui B. P.
Hasdeu, părintele Marian a fost preocupat de consemnarea cuvintelor regionale şi a
sensurilor. Această preocupare, prezentă în toate scrierile sale, se vede şi în Botanica
poporană română când autorul consemnează numeroase sinonime ale cuvântului-titlu.
Astfel, la Vi(a-de-vie, după prezentarea plantei şi a fructului numit strugure şi după
prezentarea strugurelui în folclor, autorul scrie: „în şirele ce urmează, reproducem
toate numirile dc struguri câte le-am aflat până acuma, după culoarea ce-o au”. Şi
urmează, în ordine alfabetică, o bogată sinonimie.
Eram pregătit să-i propun doamnei Brădăţan să întocmească un glosar al lucrării,
când domnia sa mi-a comunicat că are glosarul gata lucrat, doar că aşteaptă publicarea
acestuia în volum - un volum aparte, - dovadă bogăţia lexicală a accstei mari lucrări.
După cc am prezentat, pentru cititorul care nu are la îndemână cele trei volume,
cuvintele semnate de Gheorghe Giurcă, Doina Cemica şi Dumitru Murariu, dc pe
supracoperta volumului al treilea, se cuvinc să prezentăm câteva date importante despre
autoarea ediţiei.
Absolventă a Facultăţii de Litere de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, din 1990
este muzeograf la Casa Memorială Simion Florea Marian din Succava şi şef al
Departamentului Memoriale şi fonduri documentare la Muzeul Bucovinei, din 1993.
Entuziastă şi dornică să se impună prin activităţi de ţinută, a reorganizat expoziţiile
memoriale permanente de la casele memoriale, fondurile documentare, depozitul de
carte vechc, biblioteca lui S. FI. Marian şi altele. A fost atestată dc Ministerul Culturii şi
Cultelor ca expert în următoarele domenii: Muzeologie (1997), Bunuri arheologice şi
istorico-documentare - Tipărituri româneşti din secolul al XlX-lea (2007) şi Bunuri
arheologice şi istorico-documentare - Memorialistică, Documente, Carte veche
(2008). A fost redactor şi secretar de redacţie la revista „Ţara Fagilor” (1993-2004),
redactor la Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei (din 1992). Cercetător foarte activ,
Aura Brădăţan a publicat peste 100 de articole, note şi recenzii în reviste de specialitate,
la care se adaugă lucrările: Casa memorială „Simion Florea M arian”, Suceava, 2007;
Poezii populare din Bucovina. Balade române culese de S. FI. Marian, ediţie reeditată
în facsimil, la centenar, Suceava, 2007; Dragoş Vitencu, Cernăufiul meu, ediţie
princeps, cu facsimile şi fotografii, Suceava, 2008; Nicolae Labiş, Puiul de cerb, 2008,
şi ediţia a Il-a, Suceava, 2010, cu facsimile şi fotografii. După apariţia primului volum
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Simion Florea Marian, Botanica poporană română, ca supremă apreciere, Academia
Română a distins-o pc Aura Brădăţan cu Premiul Simion Florea Marian în domeniul
etnografiei şi folclorului pe anul 2010, iar Fundaţia Culturală a Bucovinei a distins-o cu
Premiul pentru patrimoniu în 2009. Mă bucur că doamna Aura Brădăţan a fost
răsplătită, modest, dar încurajator pentm munca la editarea unui text de mare dificultate.
Dăruită muncii de valorificare editorială a manuscriselor din arhiva S. FI.
Marian, cercetătoarea lucrează la pregătirea pentru tipar a altor manuscrise rămase de la
părintele Marian, între care Mitologia daco-română, Animalele în limba, credinţele şi
obiceiurile românilor, Studii istorice etc.
Avem a face cu o activitate excepţională, desfăşurată cu o dăruire permanentă,
pentru completarea imaginii marelui cărturar bucovinean.

C E A D IN TÂ I M O N O G R A F IE IST O R IC Ă D E SPR E UN L O C A Ş VEC H I
DE 600 DE ANI - IO N M A R E Ş, B ISE R IC A „SF Â N T U L N IC O L A E ” D IN
S U C E A V A , E ditura K a rl A. R om storfer, Suceava, 2011, 260 p.
M ihai IA C O B E SC U

SIMION FLOREA MARIAN

BOTANICA POPORANĂ ROMÂNĂ
VOI.UMUI. III
(P -Z )
Ediţie critici, introducere, repere biobibliografice,
indice HoUiiica, indice capitole publicate antum/postum,
text stabilit, indice informatori ţi bibliografie
dc
AURABRĂDĂŢAN

Cuvânt înainte dc prof. univ. dr. DUMITRU MURARIU.
Membru corespondent al Academiei Române
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Tânărul istoric şi arheolog Ion Mareş - în prezent şi director adjunct al Muzeului
Bucovinei - a venit şi s-a stabilit în Suceava ca muzeograf, la scurtă vreme după
absolvirea Facultăţii de Istorie şi Filosofie de la Iaşi. în cele peste două decenii de
activitate, el s-a afirmat şi remarcat drept un pasionat şi avizat cercetător şi bun
cunoscător al tezaurului de valori culturale şi naţionale din Bucovina, în general, dar în
special, al epocii neolitice, eneolitice, aramei şi fierului. A efectuat investigaţii
sistematice în cea mai serioasă şi generoasă dintre „arhive”, pământul pe care trăim şi
gândim, la principalele şantiere arheologice din ultimii 15-20 de ani, între care: Siliştea
(Sfanţul Ilie), Dealul Ruina (Şiret), Chetriş (Româneşti), Salina (Cacica), Zamca
(Suceava), Suceava, Ferma 2 (Iţcani), Imaş (Adâncata), la Schit (Feteşti) etc.
A elaborat şi publicat zeci şi zeci de studii, articole, rapoarte de săpături,
recenzii, note, însemnări etc. Dar, mai ales, a realizat o bogată salbă de lucrări
393

Mihai 1ACOBESCU

ştiinţifice, dc referinţă în limbile română şi dc circulaţie universală: Metalurgia aramei
în neo-eneoliticul României (2002), lucrare de doctorat, carc i-a adus titlul de doctor în
ştiinţe istorice, calificativul Foarte bine şi distincţia Cum laude; Cultura Cucuteni
(2006); Europa necunoscută - comori din Bucovina (coord. 2007); Cultura Cucuteni artă şi religie (2009); Biserica ,ySfântul Gheorghe” (Mirăuţi) - prima catedrală
mitropolitană a Moldovei (2009).
Noua sa lucrare, Biserica
Sfântul Nicolae” din Suceava, prefaţată,
binecuvântată de ÎPS părintele Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, este cea
dintâi monografie închinată acestui locaş. Biserica este menţionată pe larg într-un
document din 1611, când a fost reînnoită şi consolidată de boierul Nicoară Prăjescu,
vistierul Moldovei. Dar, pe baza mărturiilor arheologice, biserica iniţială poate fi datată
ca existenţă cu circa două secole în urmă, adică „din primele decenii ale veacului al XVlca, din vremea lui Alexandru cel Bun” (p. 10-11).
Rod al muncii dc cercetare ştiinţifică, desfăşurată pe parcursul a câtorva ani buni
dc trudă, lucrarea sintetizează tot ce s-a putut găsi şi folosi, ca informaţie istorică,
despre acest locaş, în arhive, hrisoave, cronici, mărturii dc epocă, cărţi mai vechi şi mai
noi, în limbile română, slavă, germană etc.
Autorul îşi propune - şi reuşeşte să clarifice - o sumă de aspecte: dezvoltarea
oraşului Suceava, ajuns capitală a Moldovei, Uliţa şi mahalaua Bisericii Sfântul Nicolae,
în celc mai vechi mărturii istorice, ctitorul iniţial şi restauratorul de până azi, ce nc spun
descoperirile arheologice, dincolo de mărturiile scrise, arhitectura, pictura murală a
bisericii, obiectivele de cult, cartea veche, mormintele, icoanelc pictate pe lemn,
catapeteasma veche, proprietăţile, documentele, slujitorii bisericii, atât cât s-a putut
întocmi lista lor.
Textul propriu-zis este însoţit de un rezumat în limba engleză, bibliografie,
indice general, ilustraţii numeroase şi valoroase, documente dc epocă înfăţişând, în
imagini color, morminte dc epocă, din secolele XV-XVI, fragmente de ceramică
descoperite în diverse locuinţe din preajma locaşului, datând din sccole diferite, cahle
ornamentale, amulete cu inscripţii, monede din Moldova şi din statele vecine, fotocopii
după unele documcnte, pietre de mormânt, vase de piatră, icoane, pisania din 1611 şi
cea din 1980, relevee executatc de arhitecţi români şi străini, planuri ale bisericii etc.
Ne aflăm, aşadar, în faţa unei realizări ştiinţifice, întocmite cu multă acribie şi
pasiune, lucrare în care se regăsesc într-o dublă perspectivă istoricul experimentat, autor
al mai multor lucrări - care pare să fie călăuzit de sfatul lăsat parcă testamentar de
patriarhul istoriografiei române, Nicolae Iorga, urmaşilor, cum că o bună lucrare are de
îngemănat într-o structură unitară, exemplară, patru elemente componente: material,
critică, organizare şi stil - şi, pe de altă parte, acest istoric este dublat şi de arheologul
care ştie să descifreze, să completeze la cele ce ne-au lăsat slovele scrise şi cele ce spun,
celui care ştie să citească, mărturiile arheologice, urmele de locuire, fragmente de ziduri,
unelte, arme, monede, obiecte de uz casnic şi de cult, ceea ce rămâne după ce tăvălugul
vremii încearcă să acopere cu uitare.
Cartea conţine, dincolo dc informaţiile cvasiexhaustive despre Biserica Sfântul
Nicolae, informaţii valoroase şi numeroase despre târgul devenit apoi cea mai glorioasă
din capitalele Ţării Moldovei, despre toate celelalte locaşuri ridicate dc-a lungul anilor şi celc carc ni s-au păstrat, dar şi cele care au dispărut -, despre locuitori, ocupaţiile şi
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relaţiile lor, oferind cititorului, specialist ori simplu îndrăgostit de cunoaşterea trecutului
moşilor şi strămoşilor, o lectură captivantă, antrenantă, încărcată de vibraţii ale minţii şi
inimii, posibilitatea şi unicitatea unei călătorii de suflet într-un univers mai puţin
cunoscut, dar, negreşit, demn de-a fi ştiut, fiindcă acolo sunt bătăi ale inimii şi lumini
ale gândului aparţinând celor ce nu mai sunt, care însă ne lasă, ca pe un testament sfânt,
îndemnul „Continuaţi! Păstraţi ce-am construit! Ocrotiţi cc v-am lăsat! Adaugaţi ccea ce
puteţi şi vreţi să aibă copiii şi nepoţii voştri!”
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încă unul dintre monumentele istorice de seamă din Suceava dispune de-acum
de propria „biografie”. După cum rezultă din titlu, este vorba despre Biserica „Sf.
Nicolae” din Suceava, una dintre cele mai vechi din oraş. Cu experienţa-i cunoscută şi
după o îndelungată muncă de cercetare şi documentare, dr. Ion Mareş a adunat
informaţii preţioase în legătură cu această biserică şi a elaborat prezenta monografie.
După cum precizează în Cuvânt înainte Î.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi
Rădăuţilor, „Lucrarea de faţă este făcută cu pasiune şi cu rigoare ştiinţifică pentru
istorie, o lucrare a unui participant activ la săpăturile arheologice efectuate pe pământul
vechii capitale a Moldovei şi la cercetarea vieţii religioase a oraşului Succava” (p. 3).
Biserica „Sf. Nicolae” face parte din mult mai bogatul (cândva) patrimoniu de
monumente istorice ale oraşului. Să amintim în acest sens că în Descrierea Moldovei
Dimitrie Cantcmir spunea că Suceava „număra patruzeci de biserici de piatră şi altele
felurite de lemn şi 16.000 dc case”. însă după mutarea capitalei la Iaşi, numărul lor a
scăzut treptat, fară a fi lăsat vreo urmă. Despre câteva dintre acestea a scris însuşi
autorul monografiei de faţă: Biserica Fetelor, Biserica „Bunavestire”, Biserica „Sf.
Teodor”. Au mai fost însă şi altele: „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, „înălţarea
Domnului”, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, „Sfânta Vineri (Sfânta Parascheva)”,
„Izvorul Maicii Domnului” etc. Dacă luăm în seamă arhitectura ei şi faptul că era
pictată şi pe exterior (unele urme sunt vizibile şi în prezent), înţelegem că Biserica „Sf.
Nicolae” era printre cele mai importante din oraş.
Cu toate cercctările întreprinse până în prezent, nu s-a putut stabili cu exactitate
data construirii Bisericii „Sf. Nicolae” şi nu se ştie nici cine a fost ctitorul ci, întrucât nu
s-a păstrat pisania iniţială. Sigur este însă faptul că pe locul respectiv a existat una mai
veche. Săpăturile arheologice efectuate în zonă (la uncie dintre ele a luat parte însuşi
autorul monografiei) arată că această zonă a oraşului era locuită în sec. al XlV-lea.
„Este posibil ca prima biserică să fi fost din această perioadă de timp, însă cu siguranţă
ea exista în timpul lui Alexandru cel Bun, în primele decenii ale sec. al XV-lea” (p. 11).
Prima menţiune a Bisericii „Sf. Nicolae” datează din anul 1519 pe un
Tetraevanghel dăruit bisericii de vistiernicul Mateiaş. Şi cum timpul lasă în toate urmele
trecerii sale, peste un veac, mai exact la 1611, biserica a fost renovată pe cheltuiala
vistiernicului Nicoară Prăjcscu şi a familiei sale, după cum sc menţionează în pisania
aşezată deasupra uşii de la intrarea în pronaos. Alte reparaţii au fost celc din 1768
(deoarece „din întâmplările vrcmelor s-au răsâpit atât acoperământul, cât şi din zidul ei
şi dinăuntru de toate au fost lipsită” - p. 49), 1895, când a fost repictată în interior, şi
1974-1980.
Un capitol aparte e rezervat în economia monografici arhitecturii monumentului.
Aici cititorul are posibilitatea să afle o amplă descriere a Bisericii „Sf. Nicolae” din
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accst punct de vedere. Deşi construcţia se înscric în stilul răspândit în Moldova acelei
vremi, ca are unele particularităţi (turnul-clopotniţă, dc cx.) care o individualizează şi o
situează înainte de Bârnova şi de Barnovschi din accst punct de vedere.
Un alt capitol, la fel dc dens, se referă la pictura interioară a bisericii. E vorba de
pictura realizată în 1895. Pe rând autorul facc o prezentare foarte concentrată a
iconografiei începând cu pridvorul şi continuând apoi cu pronaosul, naosul şi altarul. Dc
mare folos sunt imaginile color reproduse în partea finală a monografici. Ele au darul de
a ilustra valoarea picturii aşa cum se păstrează după mai bine dc un veac dc când a fost
realizată.
Dc-a lungul timpului, bisericii i-au fost donate cărţi de cult ncccsare derulării
serviciilor religioase. în prezent, aceste cărţi cu valoare dc patrimoniu se află în
depozitul dc carte vcche de la Mănăstirea Teodoreni. Prima, şi cca mai veche, este, după
cum am amintit puţin mai sus, un Tetraevanghel, manuscris în limba slavonă, dăruit
bisericii la 1519. Celelalte sunt: Penticostar (1753), Ohtoih (unul din 1776 şi altul din
1783), Adunarea Cazaniilor (1793), Urmare întru dumineca...Paşte/ui (Slujba învierii)
- 1814, Tipicon (1816) şi Mineiul lunii ianuarie (1830).
în continuare, autorul sc referă la icoanele pictate pc lemn care se păstrează aici.
După cum rezultă din cele prezentate în monografie, catapeteasma confecţionată în
urma reparaţiilor începute în 1768 (catapeteasmă carc aparţine şcolii moldoveneşti,
încadrându-se în stilul baroc moldovenesc) a fost donată, în 1937, Biscricii „înălţarea
Sfintei Cruci” din satul Gura Solcii, com. Grăniceşti, fiind înlocuită cu una nouă. Din
cca veche, la Suceava s-au păstrat doar cele patru icoane împărăteşti, pe lemn, cu
dimensiuni egale, care au fost integrate în noua catapeteasmă şi unde se află şi în
prezent. Este vorba dc icoanele Iisus Hristos - Pantocrator, Maica Domnului cu Pruncul
- Odighitria, Sf. Ion Botezătorul şi Sf. Ierarh Nicolae (icoană de hram). Din inscripţia de
pc spatele icoanei Maicii Domnului, aflăm că „Aceste icoane le-a făcut Constantin
Pantazi, cupeţ din Suceava, în anul 1778, zugrav fiind ierodiaconul Gheorghe”.
Sunt reproduse în continuare câtcva documente vechi referitoare la Biscrica „Sf.
Nicolae” (dc exemplu, cel din data de 7 martie 1768, carc face referiri la lucrărilc dc
reparare a sfântului locaş, de unde aflăm că prin eforturile lui şi ale credincioşilor,
Constantin Pantazi „au acoperit biscrica şi altele cclc trebuincioasă făcând chear ca când
ar fi fost nooa” - p. 72), sau la oraşul Succava (despre care N. Iorga spunea că „E unul
din cclc mai mândre şi sfinte locuri ale neamului nostru” - p. 95) preluate din diverse
letopiseţe sau impresii dc călătoric ale unor călători străini şi români.
Ultimul capitol e rezervat preoţilor slujitori ai Bisericii „Sf. Nicolae”. Lista lor
nu este completă, dcoarecc lipsesc documcntclc corespunzătoare. Printre cei menţionaţi,
se află nume precum S. FI. Marian, Gh. Mihuţă (coautor al lucrării Monografia satului
Lisaura, jud. Suceava - 1939), Vasile Pop (care „împrumuta cărţi şi elevilor dc la
seminar şi studenţilor de la Facultatea de Teologie, mutată pentru o vreme la Succava” p. 116), Orest Tarangul (arhipresbiter stavrofor, consilier referent mitropolitan), Severin
Brăteanu (autorul textului Biserica monument istoric „Sf. Nicolae”, Suceava, o primă
schiţă monografică a bisericii, text reprodus integral în prezenta lucrare) etc. Lista se
închcic cu actualii slujitori ai Bisericii „Sf. Nicolae” : pr. Şerban Mihordea, care
păstoreşte aici din anul 1979, pr. Adrian Iftimiu, din 1990 (pentru o vreme profesor şi
director al Seminarului Liccal Ortodox „Sf. Mitropolit Dosoftei” din Suceava) şi pr.
Tibcriu Mihordea, din 1997 (în intervalul 1998-2002 a fost şi medic la Căminul de
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Bătrâni „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava). Ca şi predecesorii lor, prin harul înnăscut, prin
dăruirea cu carc îşi împlinesc menirea de păstori de suflete, ei au creat şi întreţin o
atmosferă de profundă trăire sufletească din partea enoriaşilor în timpul slujbelor
religioase, aşa încât biserica e plină de fiecare dată.
Monografia Biserica „ Sf Nicolae ” din Suceava cuprinde în final o bogată parte
ilustrativa. Cititorul va descoperi aici imagini vechi, cu valoare de document, ale
oraşului Suceava şi, bineînţeles, ale bisericii foarte puţin sau deloc cunoscute publicului
larg (unele provenind din colecţii particulare), precum şi imagini referitoare la pictura
interioară a bisericii sau la descoperirile arheologice din zonă.
In concluzie, se poate aprecia că apariţia monografiei Biserica „ Sf Nicolae" din
Suceava reprezintă un veritabil eveniment în viaţa culturală locală. Prin ea, dr. Ion
Mareş, autor şi al lucrării Biserica „ Sf Gheorghe " (Mirău(i) - prima catedrală
mitropolitană a Moldovei (2009), aduce o contribuţie însemnată la cunoaşterea unei
părţi importante a istoriei oraşului Succava.

A D Â N C A T A , LA ... ÎN Ă L Ţ IM E
GH. G IU RCĂ , MONOGRAFIA SATULUI ADÂNCATA DIN JUDEŢUL
SUCEA VA, E ditura George Tofan , Suceava, 2011, 285 p.
Ioan Ţ IC A L O

GH. GIURCĂ

«
Monografia satului
Adâncata
din judeţul Suceava

Editura O*om* fo /tn , îfucViv*.
» te i'

- *-

Cu ceva vreme în urmă, când se apropia sorocul gradului al II-lea sau I, i-am
auzit pe unii elegi rugându-se (şi ce rugăciune era asta!) să nu apară în comisie
profesorul Gheorghe Giurcă. Unora li sc împlinea (pesemne că unii aveau ceva relaţii
acolo Sus), altora... De ce să nu recunosc, am mustăcit de fiecare dată (în perioada
aceea nici măcar nu aveam mustaţă), încercând să vin apoi cu nişte argumente carc
picau, din păcate, cam greu la lingurică.
Profesorul Giurcă a fost unul de elită. O spun cu şi o afirmă şi foştii elevi ai
Liceului Pedagogic Suceava, unde sc tăcca carte serioasă. Exigent înainte de toate faţă
de sine însuşi, avea aceeaşi atitudine şi în raport cu ceilalţi colegi. Avea conştiinţa
responsabilităţii pentru lucrul bine făcut, pe care şi-a păstrat-o în continuare şi, prin
funcţiile deţinute, a pretins instrucţie şi educaţie de calitatc. îi plăcea să vadă că omul de
la catedră sc ia la întrecere cu sine însuşi, autoformându-se continuu, spre binele
copiilor, iar atunci când se întâlnea cu mediocritatea lua atitudine: cinstit, tară patimă şi,
în general, fară să acorde circumstanţe atenuante, convins fiind că un profesor nepregătit
la standardele cerute omoară generaţii întregi de elevi.
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între timp, ieşit la pensie, a scris câteva cărţi, adăugându-se acestea la zestrea
anilor dc dăscălie, care dau seamă asupra faptului că pentru dumnealui, cea mai bună
odihnă e...m unca. Ultima dintre ele se intitulează simplu Monografia satului Adâncata
din judelui Suceava (Ed. George Tofan, Suceava, 201 1), are aproape 300 de pagini şi se
deschidc cu un Cuvânt înainte, Ia sfârşitul căruia autorul, cu modestia-i cunoscută,
afirmă: „Conştient de faptul că o asemenea lucrare poate îmbrăca şi alte forme, mai
mult sau mai puţin diferite, las cititorului dreptul dc a aprecia Monografia..., de a se
convinge în ce măsură găseşte în ea răspuns la cât mai multe întrebări (la toate, nu-i
posibil) vizând trecutul şi prezentul acestei localităţi.”
Ca unul ce am parcurs-o, am constatat, înainte de toate, două aspecte: litera
documentului la care apelează mereu autorul se conjugă în mod fericii cu talentul, fie că
e vorba de fragmente descriptive, fie că are în vedere prezentarea unor fapte, astfel că
lectura capătă şi ea o caracteristică de neglijat, partea informativă este receptată în mod
plăcut, povestea satului Adâncata fiind scrisă cu har, pe alocuri, cu vibraţie nereţinută.
Aflăm astfel că localitatea a fost întemeiată de bejenarii din zona Bistriţa-Năsăud pc
vremea domnitorului Bogdan cel Orb, întemeietorii fugind din calea represiunilor
autorităţilor maghiare, în urma martirizării lui Gheorghe Doja. Aşezarea e situată - au
constatat arheologii - într-un areal geografic locuit din timpuri străvechi, mai precis din
paleoliticul mijlociu (cu o vechime de aproximativ 30.000 de ani î. Chr.), cu locuitori
harnici şi chibzuiţi, peste demnitatea cărora c greu dc trecut. S-a văzut aceasta în timpul
când s-a forţat colectivizarea agriculturii, mulţi din gospodari înfundând puşcăriile
comuniste.
Autorul e mândru de satul său şi de adâncăţeni, indiferent că discută despre
cadre didactice, preoţi, slujbaşi ai statului, oameni simpli, o comunitate carc, în
continuitatea ci de bună-credinţă, a ridicat una dintre cele mai frumoase vetre ale
judeţului Succava. Implicarea sufletească a lui Gh. Giurcă în paginile cărţii dă impresia,
în unele pagini, de convorbire cu vrednicii consăteni, făcând din paginile ei o lectură cât
sc poate dc agreabilă. Iată câteva exemple: „Voi, cei pc carc viaţa v-a mânat mai
aproape sau mai departe dc meleagurile natale, închideţi ochii şi revedeţi...”, ori „Vă
mai aduceţi aminte?”, în altă parte „Sau toamna, când locul verdclui e luat treptat dc
arămiul dc diferite nuanţe al frunzelor, nu-i faimos la Adâncata?”. Iar eu aş continua, pe
moment, pe aceleaşi acorduri: poţi să-ţi închipui, dragă cititorule, ce dor cumplit îl
încearcă uneori pe autor pentru satul natal şi al copilăriei? De aceca, monografia
reprezintă întâlnirea cu un topos mirific, indiferent dc vârsta acestuia, o localitate cu
oameni minunaţi „cari au fost”, ori carc duc pe mai departe tradiţiile, atâtea câte s-au
mai păstrat.
Mulţi au căzut pc diferite fronturi, jertfe întru apărarea patriei, a căror pomenire
sc facc în fiecare an în biscricilc satului sau în faţa Monumentului eroilor, probabil unul
dintre cele mai inspirate mărturii ale neuitării din judeţul nostru, iar plecăciunea
profesorului Gh. Giurcă e plină dc smerenie şi recunoştinţă: „Ei şi-au făcut pe deplin
datoria faţă de neam şi ţară. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i ierte pe toţi şi să-i
odihnească în pace, indiferent dc locul unde le zac osemintele!”
Prin urmare, viaţa satului Adâncata este aşezată pc o temelie solidă, nu numai pe
cea zidită de eroii căzuţi pe câmpurile dc luptă, ci şi pc a celor care au muncit cu
abnegaţie în diverse domenii şi la carc se adaugă zestrea culturală a zonei de unde au
plecat cândva întemeietorii. Monografia urmăreşte drumul sinuos al şcolii din Adâncata

(înfiinţată în 1882), cu slujitorii ei devotaţi, pomeneşte de Legea asupra Instrucţiunii
dată dc Al. I. Cuza în 1864, cu învăţământ primar obligatoriu şi gratuit (Art. 36 suna
astfel: „Când părintele, tutorele sau stăpânul va lăsa pc copil a lipsi de la şcoală fară
motiv legal şi nu-l va trimite trei zile după avertismentul ce va primi de la învăţător,
acesta sau revizorul sau subrevizorul va înştiinţa îndată pe consiliul local al comunei
care va supune pe părintele, tutorele sau stăpân la o amendă de 20 parale, la oraşe şi 10
parale la sate, pentru fiecare zi de lipsă. Amenda se va plăti în bani sau în lucru pentru
comună. în caz de refeijdivă, ea va fi îndoită.)”; trece prin directivele ministrului Spiru
Haret, care avea în vedere ca învăţătorul, pe lângă o temeinică pregătire psihopedagogică şi de specialitate, să fie un adevărat gospodar, instruindu-i şi pe săteni (copii
ori adulţi) cum să-şi lucreze pământul şi militând pentru ridicarea morală, intelectuală şi
materială a populaţiei rurale, prin implicarea în acest sens şi a preoţilor; discută situaţia
învăţământului de după reforma din 1948, ca să facă, în final, o reverenţă înaintea
tuturor celor care au slujit cu devotament şi dăruire comunitatea din Adâncata. Nu este
omisă activitatea căminului cultural (înfiinţat în 1939) sau cea a muzeului, înjghebat cu
trudă şi pricepere dc un învăţător, muzeu de care şi-a bătut joc, după ’89, un înalt
funcţionar al Primăriei, „risipind”, în folosul propriu, exponatele, unele de o valoare
inestimabilă.
Citiţi şi vă minunaţi de ceea ce zice autorul: „Şi pentru ca treaba să fie dusă până
Ia capăt, după ce a golit muzeul, adăpostit în incinta căminului cultural, a luat şi rafturile
de scândură. Şi, totuşi, cum de n-a observai nimeni, chiar dacă ne aflam în acel context
social tulbure? Dar oasele de dinozaur oare cum le-a valorificat? Le-o fi vândut şi pe
acelea? Cui?” întreb şi eu, cutremurat, la rându-mi: cum de nu s-a găsit cineva să-l ia la
întrebări pe acest „înalt” (?) funcţionar carc a ras banditeşte o bună parte din zestrea
spirituală a comunităţii? Nu cumva s-au înfruptat şi alţii din „borcanul cu miere”,
lingându-şi degetele cu satisfacţia osânzei bovinizate? Mare noroc a fost (asemenea
indivizi n-au nimic sfânt) că nu s-au adunat acolo şi exemplarele rare (multe!) ale
cărţilor de cult cu valoare de patrimoniu.
Finalul inscripţiilor dc pe ele li s-ar fi potrivit, în caz că ar fi îndrăznit să le
citească, măcar hoţeşte, însemnări dc tot frumoase, din care inserăm doar una: „Acestuia
penticostari am cumpăraft] eu, robul lui Dum[n]ezeu, Vasile Cârcu, de la prosfinţia sa
Kir Anania, arhiepisco[p] Sevatia drep[t] op[t] lei şi la[m] afierosi[t] la biscrica a
Sfa[n]tului mare mucenicul Dimitrie, la satul care se numeşte Adi[n]cata, pentru
pomenirea mc şi a părinţilo[r] mele şi cine a coteza a lua de la biserica aceasta, să fii
blastamat şi aforisit de la Domnul nostru, lsu[s] Hristojs] şi să judece cu marc
mucenicul Dimitrie la straşnic judecata, şi iertăciune să nu aibă în veci”.
Autorul monografici are experienţa scrisului şi nu-i scapă nimic. Analizează cu
mare atenţie viaţa economică, cea sanitară, aduce în discuţie elemente dc toponimie şi
antroponimie, dcscrie cu lux de amănunte tradiţiile şi obiceiurile satului, iar ultimul
capitol este intitulat Consăteni cu care ne mândrim, prezentările făcute acoperind în
totalitate semnificaţia titlului. Lipseşte, cum era până la urmă şi firesc, un singur nume,
cel al lui Gheorghe Giurcă, omul cc se dovedeşte a fi extrem de atent la documente,
pertinent în observaţii şi analiză şi constant echilibrat în judecarea celor două epoci ante şi postdecembristă - , iar cartea va rămâne, de bună seamă, o lucrare dc referinţă,
un alt moment ridicat să străjuiască satul său iubit Adâncata.
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instituţie dc prestigiu, ocupându-se de preluarea, ordonarea şi inventarierea miilor de
bunuri culturale. Pentru dezvoltarea muzeului sucevean, a stabilit şi întreţinut, prin firea
sa nobilă şi deosebitele calităţi morale şi sufleteşti, strânse relaţii de prietenie şi
colaborare cu numeroşi oameni de cultură şi donatori, dar şi cu oamenii simpli,
cucerindu-le simpatia şi respectul, atrăgându-i spre muzeu.
A străbătut satele Bucovinei pentru identificarea bunurilor culturale, discutând
cu ţăranii şi convingându-i dc importanţa păstrării în muzeu a obicctelor vechi, legate dc
cultura materială şi spirituală a poporului român, cercetând sistematic gospodării
ţărăneşti şi adunând comori pentru secţia de etnografie - Hanul Domnesc.
în anul 1968, având un statut profesional impecabil, a fost numită inspector de
specialitate în cadrul Comitetului pentru cultură şi artă al judeţului Suceava, iar în 1969
s-a reîntors la Muzeul Judeţean, ocupându-se, între altele, de inventarierea în vederea
preluării donaţiei Simion Florea Marian, muncind împreună cu prof. Mihai Cărăuşu,
donator, avocatul Mihai Burlacu, executor testamentar, şi prof. Elfriede Strat, specialist
la Biblioteca Judeţeană, dovedind meticulozitate, hărnicie şi competenţă profesională.
Tot ci i se datorează şi întocmirea primei tematici ştiinţifice dc organizare expoziţională
de la Casa memorială Simion Florea Marian, familia donatoare - Mihai şi Maria
Cărăuşu, moştenitorii academicianului Simion Florea Marian - având o mare încredere
în ca. O altă tematică ştiinţifică şi prima prezentare muzeografică dc specialitate1 le
realizează pentru Muzeul Ciprian Porumbescu din Stupea, unde mergea de fiecare dată
pentru asigurarea ghidajului la vizita unor delegaţii oficiale şi personalităţi din viaţa
culturală şi politică din acea vreme, atât din ţară cât şi din străinătate.
A lucrat foarte bine cu doi mari şi iluştri directori dc muzeu, mai întâi cu Grigorc
Foit2, apoi cu Octav Monoranu3, având rezultate deosebite, fiind respectată pentru

Ovidia Pcntelescu, distins muzeograf care a slujit cu dăruire, competenţă şi
probitate ştiinţifică muzeografia românească, s-a născut la 1 mai 1933, în oraşul
Cernăuţi, fosta capitală a Bucovinei. A urmat, împreună cu familia, destinul românilor
refugiaţi în 1940, după drama pricinuită dc evenimentele istoricc din această parte de
ţară, stabilindu-se la Suceava. Aici a absolvit mai întâi cursurile şcolii primare, după
care a terminat, cu rezultate foarte bune, Liceul dc fete Doamna Maria. Pentru studiile
universitare s-a înscris în 1953 la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, devenind licenţiată în anul 1957.
Cel dintâi loc de muncă l-a avut la Muzeul Raional din Rădăuţi, în 1957,
înscriindu-se prin activitatea deosebită în rândul pionerilor muzeografiei româneşti.
După doi ani, recunoscându-i-se competenţa profesională, capacitatca dc organizator şi
puterea de muncă impresionante, a fost numită director al Muzeului din Vatra Dornci,
într-o perioadă de înccput în carc sc cereau nu numai priccpcre şi metodă dc lucru
sistematic, ci şi multă rigoare ştiinţifică, vaste cunoştinţe umaniste, pasiune şi dăruire.
In anul 1962 revine la Suceava, la Muzeul Judeţean, unde este angajată pe post
de muzeograf principal. Până în 1968, vreme de şase ani, a muncit asiduu la înfiinţarea
şi organizarea mai multor fonduri mcmorial-documentare, între care Petru Comarnescu
(inventar 21.175 buc.), Erast Tarangul (1276 buc.) şi Ioan Vicoveanu (14.172 buc.),
contribuind din plin la îmbogăţirea patrimoniului cultural naţional deţinut de această

1 Vezi Ovidia Pcntelescu, Limbajul documentelor, în volumul Ciprian Porumbescu. Documente
şi mărturii. Muzeul Succava, Suceava, 1971, p. 197-206.
2 Grigore Foit (14 noiembrie 1917, Plăvălari-Udeşti 10 mai 1987, Succava), specialist în limbi
clasice şi istorie veche, arheolog şi numismat, foarte bun latinist, cu studii superioare la
Cernăuţi, profesor de liceu şi la Institutul Pedagogic din Suceava, director al Muzeului
Judeţean în două perioade, din 1950 până în 1962 şi din 1967 până în 1975, autor al unor
valoroase studii publicate în periodice şi volume ştiinţifice: Cetatea de Scaun Suceava, 1958,
Muzeu! Sucevei, 1959, Noi tezaure monetare medievale descoperite în regiunea Suceava,
1967, Suceava. Mic îndreptar turistic, 1970; „Grigore Foit avea un cult cu totul deosebit
pentru bunurile muzeului, unele colecţii păstrându-le personal, ocrotindu-le cu o străşnicie
devenită proverbială”; vezi mai mult la Mircea Ignat, Grigore Foit (1917-1987), în „Suceava.
Anuarul Muzeului Judeţean”, XIll-XIV, 1986-1987, p. 475-477.
3 Octav Monoranu (12 iunie 1930, Boroaia, Suceava - 2009, Suceava), istoric, autor al unor
importante studii şi articole de istoric medic, precum şi colaborări la ghiduri şi albume,
profesor de liccu şi universitar, prodecan (1970-1971) şi dccan (1971-1975) al Institutului
Superior din Succava, preşedinte al Comitetului Judeţean de Cultură Suceava, director al
Muzeului regional din 1963-1967 şi al Muzeului Judeţean din 1975 până în 1990, când s-a
pensionat. I sc datorează dezvoltarea patrimoniului imobil şi mobil al instituţiei: „aproape
toate muzeele din judeţul Suceava aşa cum se prezintă astăzi poartă amprenta activităţii
muzeografice şi muzeotehnice a celui ce a fost Octav Monoranu, fie că este vorba de Rădăuţi,
Fălticeni, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornci sau Şiret”; vezi Vasile M.
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munca sa, dar în anul 1975 părăseşte muzeul, profund decepţionată de faptul că la Hanul
Domnesc, la organizarea căruia s-a implicat în mod deosebit, sacrificându-şi timpul şi
viaţa personală, a fost numită în conducere altă persoană. Până în 1981 a fost inspector
principal la Direcţia Judeţeană de Poştă Succava, după care a lucrat, cu dăruirea şi
competenţa specifice doar personalităţilor deosebite, la Central de Librării Suceava, de
unde s-a pensionat în anul 1988.
S-a stins din viaţă la 19 februarie 2012, rămânând în memoria tuturor celor care
au cunoscut-o ca unul dintre cei mai buni profesionişti în muzeografie, un adevărat
model pentru generaţiile de astăzi.

Aura BĂDĂŢAN

*
Informaţiile şi fotografiile privind viaţa şi activitatea Ovidiei Pcntelescu ne-au
fost oferite de soţul acesteia, dl Victor Pcntelescu, care i-a stat alături cu dragoste,
prietenie şi înţelegere toată viaţa, încurajând-o, susţinând-o şi ajutând-o constant în
activitatea culturală desfăşurată.

Sediul Muzeului Raional din Rădăuţi, 1959.

Demciuc, In Memoriam Octav Monoranu, în „Succava. Anuarul Complexului Muzeal
Bucovina”, XXXIV-XXXV-XXXVI, 2007-2008-2009, p. 509-510.
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Prezentând Muzeul Ciprian Porumbescu din Stupea, în 1972.

M IH A IL J E L E S N E A C
(13 februarie 1939, C âm pulung M oldovenesc - 3 august 2011, Suceava)

însoţind o delegaţie oficială din Cernăuţi.

A plecat dintre noi, DINCOLO, încă un fost dircctor al muzeului nostru,
restauratorul Mihail Jclesncac.
Mai multe instituţii dc învăţământ şi cultură succvcne au avut avantajul de a-1 fi
avut în rândurile lor pc cel dispărut, de fiecarc dată bcncficiind de priceperea şi
abnegaţia cu carc s-a implicat în celc mai dificile şi de amănunt resorturi.
Dar, activitatea care l-a acaparat definitiv a fost cca de restaurator, concentrând,
de-a lungul anilor şi deccniilor de neîntreruptă activitate, pasiunea, priceperea şi migala,
reuşind să readucă, la o nouă viaţă, fărâme de istoric şi artă, îndreptăţind strădania
arheologilor şi truda meşteşugarilor anonimi.
A slujit această nobilă meserie până la pensionare, cu mândrie şi devotament,
fară a osteni să-i îmbogăţească roadele şi experienţele.
Era un pasionat al cunoaşterii şi înţelegerii istorici şi artei, izvoarele, faptele şi
evenimentele carc au marcat secolele dc civilizaţie românească motivându-1 la o
permanentă instruire.
A împărtăşit cu generozitate cunoştinţele şi experienţa sa mai multor generaţii de
studenţi şi restauratori din ţară, deschizându-le, generos, porţile spre o meserie atât dc
utilă şi importantă pentru istoria şi izbânda oricărei culturi.
Spirit integru, solid, grefat pe caracterul „munteanului”, Mihail Jclesncac n-a
făcut loc compromisurilor, într-o vreme în care compromisul era stare de normalitate.
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Când, în 1974, se puneau bazele activităţii ştiinţifice, organizate, de conservare
şi restaurare a patrimoniului cultural naţional, Mihail Jelesneac a fost pilonul de
întemeiere a Laboratorului Zonal Suceava de Conservare-Restaurare.
în scurtă vreme, alături dc colegi pricepuţi şi entuziaşti, renumele Laboratorului
a trecut limitele judeţului, afîrmându-se pe plan naţional.
Poziţionarea de top pe care astăzi o arc Laboratorul sucevean îşi are începuturile
în activitatea specialiştilor reuniţi de Mihail Jclesncac într-un colcctiv competent şi
dăruit muncii de restaurare. Mihail Jelesneac a reuşit, într-o perioadă mai puţin propice,
a începuturilor, să realizeze dotarea Laboratorului, astfel încât activitatea şi fluxurile dc
restaurare să se deruleze în forme curente în toată Europa.
Multe dintre succesele în administrarea treburilor instituţiei s-au datorat unei
puternice prestaţii persuasive, utilă într-o perioadă de pionierat a receptării şi practicării
activităţii de conservare-restaurare.
Suferinţa şi boala nu i-au lăsat nici măcar răgazul de a aşterne pe hârtie
experienţele profesionale pc care le acumulase în deceniile de practicare a restaurării.
Chiar dacă nu are un „nume adunat pe-o carte” a risipit, în publicaţii de
specialitate, în anuare şi sesiuni de comunicări, pe plan regional şi naţional, cunoştinţele
şi experienţa acumulate Ia masa de lucru, în atelierul de restaurare metale, în
specializările din ţară şi din străinătate.
Nu a lipsit de la niciuna dintre campaniile naţionale, de anvergură, chemate să
rezolve probleme de restaurare ale patrimoniului de bunuri ale marilor muzee naţionale.
Minuţios, fără cusur, cu scrupulozitatea carc face atât de mult bine meseriei dc
restaurator, Mihail Jelesneac s-a dedicat meseriei nobile dc a lăsa, după TRECERE,
câteva semne, cu o semnătură de neconfundat.
Tuturor celor care l-am cunoscut şi alături de care am avut privilegiul să
ucenicim şi să lucrăm împreună, ne lasă o amintire greu de estompat.
M ihai SPÂNU
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