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ARHEOLOGIE
O STRAVECHE INOVAŢIE TEHNICA - FOALELE DESCOPERITA LA CRASNALEUCA, COMUNA COŢUŞCA
JUDEŢUL BOTOŞANI
M. BRUDIU

Cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate în zona Staniştea, punctul
de pe teritoriul localităţii 1Crasnaleuca, jud. Boto~ani, a fost să
pată, în anul 1977, o groapă neolitică, în care au apărut resturi dintr-o
locuire aparţinînd culturii Cucuteni (fragmente ceramice, fragmente de
lipitură, aşchii şi bulgări de.,silex, oase, precum şi cîteva piese din lut ars,
în stare fragmentară) provenind, după cum vom vedea, de la o instalaţie
tehnică. Cele patru fragmente în discuţie reprezintă acea parte a foalei
prln care se sufla aerul într-o instalaţie de ardere, cu scopul de a se obţine
temperaturi superioare. Dintre aceste piese fragmentare, trei provin de
la tubul prin care trecea aerul (fig. 1/1-3), iar a patra piesă reprezenta,
probabil, supapa de oprire a aerului ifierbinte din cuptor spre foale, avînd
florma cilindrică, şi fiind calcinată la roşu spre partea distală, care este
perfect plană, iar cea proximală este ruptă şi de culoare cenuşie (fig. ~1/4).
In ceea ce priveşte cele trei piese fragmentare, acestea sînt lucrate dintr-o
pastă de culoare neagră, avînd ca /ingredient cioburi pisate. Piesele au
avut formă tronconică, fiind străbătute în inte'rior de un canal care are
diametru! mai mic la capătul distal şi care se lărgeşte treptat spre capătul proximal.
Acest tip de piesă poate fi uşor reconstituit (fig. 3) priin faptul că
două din cele trei fragmente provin de la partea distală (A), iar a treia
de la cea proximală (B). Este de reţinut faptul că piesa cu funcţie de supapă se asamblează uşor în interiorul canalului de la capătul proximal
al piesei tubulare. ~
O altă observaţie uşor de reţinut şi deosebit de semnificativă este calcinarea la ro~u-gălbui a capetelor distale ale celor două piese conice, adică
acolo unde acestea veneau iîn contact cu o temperatură foarte ridicată.
Este de presupus că aceste piese, folosite pentru alimentarea cu o cantitate de'aer suplimentară a procesului de ardere dintr-un cuptor care folosea drept combustibil,lemnul sau manganul, să fi fost asamblate la foale.
Fiind analizate eşantioane obţinute din zonele calcinate la roşu ale
pieselor în discuţie pentru a se stabili temperatura de ardere în funcţie
de compoziţia mineralogică, s-a putut constata prezenţa illitiului, substanţă care implică o temperatură pînă la 850°81. Dacă avem în vedere
Lutăria,

1 Analizele au fost efectuate in cadrul laboratorului de investigaţii fizicochimice, din cadrul Muzeului de istorie a R.S.R., de către specialistul Geo Niculescu, care ne-a comunicat aceste informaţii prin buletinul de analiză nr. 476-481.
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că analizele efectuate pentru ceramica de la Hăbăşeşti, care indică temperaturi de coacere între 400-900° 2, este plauzibil să atribuim utilizarea
acestor tuburi la linten.sificarea procesului de ardere la cuptoarele de copt
ceramica, sau la topit arama, adică la singurele materiale a căror tehmllogie impuneau atingerea unor temperaturi ridicate cu combustibil lemnos, care de obicei, la un tkaj normal nu are eficienţa aceasta. Calcinarea
la suprafaţă şi parţială a acestor piese se datoreşte temperturii ridicate
cu care capetele distale ale pieselor veneau în contact.
Cercetînd recent asemenea instalaţii - foaie - din zilele noastre
putem spune că din punct de vedere al principiului tehnic nu se poate
găsi o deosebire prea mare faţă de tipul străvechi. Burduful urrei foaie
de astăzi este din piele :şi mai recent, din material plastic. În trecut putea
să fie şi din burduf de bovină. O foaie din zilele noastre are ·două supape,
una care se deschide cînd se trage aerul în instalaţie şi se închide la
evacuarea lui spre instalaţia cu foc, supapa fiind instalată pe partea ventrală a foalei şi este făcută ddntr-o placă de lemn îmbrăcată în piele. Cea
de a doua supapă se află spre instalaţia cu foc, aceasta se !inchide cînd
nu se mai trimite aer în instalaţia cu foc eyi se deschide cînd foalele sînt
încărcate cu aer. Aerul este suflat în cuptor printr-un fluier din fier.
Cu ajutorul pieselor în discuţie se poate reconstitui principiul de
funcţionare al unei astfel de instalaţii de pompare a aerului, folosită în
aşezarea de la punctul Staniştea-Lutărie (Crasnaleuca). Menţionăm că
în aceeaşi groapă au fost găsite şi fragmente ceramice pictate în stilul
~specific fazei A-B (fig. 4).
·
Dacă avem în vedere faptul că în arheologia din ţara noastră au apă
rut, în special în aria culturii Cucuteni o'serie de piese cărora li s-au
atribuit alte rosturi - este vorba de phalloi - considerăm ;necesară
reconsiderarea ace,l10r exemplare care au o morfologie asemănătoare cu
cele în discuţie. Într-un asemenea caz ar putea spori numărul dovezilor
care atestă această instalaţie tehnică pe teritoriul ţării noastre.
În ceea ce priveşte continuarea existenţei acestei inovaţii în epoca
bronzului, trebuie să amintim descoperirea unor piese similare ,în zona
Volgăi Inferioare de către V. I. Şilov. Piesele numite de autor "suflătoare
din lut" au suprafaţa exterioară ornamentată 3 şi au fost descoperite într-un mormînt tumular, făcînd parte din trusa unui meşter metalurgist
de la sfîrşitul epocii bronzului\ şi anume, aparţinînd complexului cultural Srubnîi (fig. 2).
Este de la sine înţeles că în epoca fierului, cînd se practica reducerea minereurilor, necesitatea unor temperaturi mai ridicate, implica
utilizarea acestei instalaţii - foalele. Oercetările arheologice din ţara
noastră au pus în evidenţă instalaţii pentru reducerea minereurilor de
Odată cu increderea pe care o exprimăm aici in rezultatele comunicate recomandăm şi altor colegi să se adreseze pentru analize similare. Mulţumim' conducerii
Muzeului de istorie a R.S.R. care ·a acceptat efectuarea acestor analize.
2 Vladimir Dumitrescu şi colaboratorii, Hăbăşeşti, Bucureşti, ·1954, p. 598-599.
3 V. I. Şilov, O dret:nei rnetalurgii i metaloobrabotke v nijnem po Volje, MIA,
60, p. lB, fig. 5/7-9, fig. 11.

4 Idem.

www.cimec.ro

O TNOVA ŢIE TEHNICA -

FOALELE

9

fier 5. Deosebit de importantă pentru problema în discuţie este descoperirea: cuptorului pentru redus minereul de fier de \la Bragadiru, datînd
din sec. II-I î.e.n. 6 Cuptorul avea o vatră de 50 cm diametru, înălţimea
dje, 50-65 cm, fiind feţuit cu lut în interior. Au tfost găsite lupe şi un
tub cilindric cu urme de vitrlficare. Tubul a fost folosit la introducerea
aerului în cuptor 7.
Utilizarea foalelor pentru obţinerea unor temperaturi mai mari decît
cele necesare coacerii ceramicii a însemnat perfecţionarea atît a acestora,
cît .şi a cuptoarelor de ardere care aveau o altă structură compartimentală.
Dacă cuptorul pentru coacerea oalelor avea două camere, una pentru
foc şi alta pentru oale, un cuptor pentru topit arama nativă, sau pentru
reducerea minereurilor cuprifere trebuia să aibă o altă structură, şi anume
un diametru mai mic şi o singură încăpere.
într-un astfel de cuptor foalele introduceau o cantitate de aer care
stimula într-o măsură mai mare procesul de ardere, obţinîndu-se o temperatură mai ridicată.
Dacă utilizarea foalelor la cuptoarele pentru copt ceramica este un
fapt obişnuit în eneolitic, întrucît temperatura cerută era pînă .Ia 900°,
iar ceramica constituia o producţie curentă, obiectele de aramă erau de
asemenea prelucrate în aşezările locale 8 cu condiţia ca să existe instalaţia tehnică corespunzătoare, la care ne-am referit mai sus.
cercetările recente arată că în eneolitic pe teritoriul ţării, noastre
au existat numeroase obiecte de aramă. Cele mai importante piese, atît
prin numărul lor, cît şi prin cantitatea de metal ipe ~are o încorporează
au fost dălţile, topoarele cu tăişurile dispuse în cruce, sau topoarele docan, a căror clasificare tipologică a făcut-o Alexandru Vulpe 9.
Despre folosirea acestui metal în aria culturii Cucuteni, studiul recent al cercetătorului Eugen Comşa 10 este concludent, deoarece prezintă
cu ajutorul metodei charologice toate descoperirile din Moldova şi dusestul Transilvaniei.
Prin urmare, dacă ne gîndim că olăritul era o ocupaţie de largă
răspîndire în viaţa oamenilor din epoca neolitică, cam 1 a cunoscut chiar
o înaltă măiestrie artistică - ea a determinat si dobîndirea unor cunostinţe tehnologice pentru obţinerea temperaturil~r ridicate, cu scopul re~
lizării' ceramicii de o atît de superioară calitate. De Ia acest stadiu şi pînă
la obţinerea şi prelucrarea metalelor nu mai era decît un pas.
Dacă, ulterior, cuptoarele cu reverberaţii pentru copt ceramica au
scos din uz foalele, acestea au rămas pînă în ziua de astăzi o necesitate
în metalurgia artizanală.
5 Vezi tratarea acestei probleme şi bibliografia ei la Ioan Glodariu şi Eugen
Iaroslavschi : Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 25-26.
6 Mioara Turcu, Cuptorul pentru redus minereul de 'fier descoperit la Bragacliru, sec. II-I î.e.n., in "In memoriam Constantini Daicoviciu", 1974, p. 389, fig. 2.
7 Ibidem.

8 Al. Vulpe, op. cit., p. 237.
9 Al. Vulpe, SCIV, 15, 1964, 4, p. 457-466.
10 Eugen Comşa, în ,.Praehistorische Zeitschrift", p. 55, 1980, 2, p. •197-219.
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SAPATURILE DIN 1985 DIN NECROPOLA TUMULARA
DE: LA PRAJENI (JUDEŢUL BOTOŞANI)
NICOLAE URSULESCU, PAUL ŞADURSClll

-în •stînga şoselei Prăjeni-Plugari (D.J. 282 B), la distanţă de circa
1 krn între ele, se văd două grupe a cîte două movile aplatizate, dar cu
un diametru destul de mare. Prima grupă se află la 2,300 km es1j\de centrul localităţii Prăjeni (42,300 km de Boto~ni), avînd movilele dispuse
pe direcţia nord-sud, cu o distanţă;de circa 50 m între ele. A doua grupă
se află la 3,300 km de centrul Prăjenilor (43,300 km âe Botoşani), cu
movilele pe direcţia NV~SE, avînd o distanţă de circa 30 m între ele.
Movilele se găsesc spre vîrful pantei dinspre rîul Miletin a interfluviului
format în zona de confluenţă a acestuila cu Valea Rea 1.
In cadrul cercetărilor întreprinse în lunile iulie-august 1985 în Pră
jeni, ne-am propus şi cercetarea movilei sud-estice din grupa a doua, pe
care am denumit-o movila 1. Movilele au în prezent înălţimea de 1 m
faţă de restul terenului. In zona lor, la suprafa._ţă, apar materiale aparţi
nînd culturilor Cucuteni, Noua, Hallstatt timpur~u, La Tene timpuriu,
din secolele II-III şi IV-V e.n., precum şi medievale.
Movila nr. 1 avea o formă aproximativ 1 ovală : circa 46 m pe axul
VNV-ESE (paralel cu şoseaua) şi 32 m pe axul NNE-SSV (transversal
pe şosea). In linia axului scurt, centru'l ei se află la 53,5 m de marginea
stîngă a şoselei (în dreptul distanţei de 43,290 km faţă de Botoşani). De
o parte şi alta a 1 axelor s~u trasat 4 şanţur~ (cu martori de profil între
ele), care depăşeau marginile aparente ale movilei, pentru a se pute,a
surprinde cît mai clar modul de construire al acesteia şi relaţia sa cu locuirile din jur: Ş .. 1 era spre SV; Ş. 2 spre NE; Ş. 3 spre SE; Ş. 4 spre NV.
Datele stratigrafice ·obţinute (fig. 1) ne-au permis să înţelegem, în
bună parte, modul de formare a movile!i.. La baza movilei, după stratul
de loess galben, steril din punct de vedere arheologic, urmează un istrat
de humus, cu structură glomerulară, gros de circa 0,25 m, care constituie
nivelul antic de călcare pentru începutul ridicării movilei. In acest strat
s-au găsit numai urme ale locuirii cucuteniene : fragmente ceramice, lipituri de lut de la pereţi, piese de .silex, fragmente ale unor unelte de piatră tŞlefuită (fig. 4). Urmele devin tot mai consistente spre marginile mavilei, dar, din păcate, fragmentele ceramice nu au păstrat pictura; după
1 Pentru alte detalii geografice privind zona în care se află movilele, vezi
raport al nostru : "Cercetările arheologice de salvare în aşezările tracogeto-dacice de la Prăjeni - Nelipeşti (jud. Botoşani)5, prezentat la cea de-a XX-a
sesiune anuală de rapoarte arheologice, Deva, 1986.
celălalt
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unele indicii de formă, se poate presupune, însă, că e vorba de faza B.
Materialele din acest strat au fost antrenate şi în umplutura movilei,
deci aceasta a fost ridicată după sfîrşitul fazei Cucuteni B - situaţie
constatată, de altfel, şi în alte locuri din Moldova 2 •
Groapa mormîntului central (nr. 3 ~n ordinea descoperirii) a fost
săpată de la partea superioară a acestui strat, fiind adîncită cu c~rca
0,85 m. De la fundul gropii pînă la suprafaţa actuală a centrului movilei
erau 1,70 m; groapa mormîntului a lfost bine observată în plan la adîncimea de 0,95 m. Groapa avea o formă aproximativ ovală (fig. 2), lungă
de 1,63 m, fiind mai î~gustă spre picioare (nord-est) şi mai lată în zona
capului ;(sud-vest) ; 0,83, respectiv 1,10 m. In partea de sud-est a gropii,
între 1,35-1,55 m adîncime, este cruţată în lut o treaptă, de formă rectangulară, sub care contUTUl gropii reapare normal, pînă la fundul ei
(-1,70 m), formîndu-se astfel un fel de nişă între treaptă şi fundu~ gropii.
Nu am putut clarifica rolul acestei "policioare".
Atît în umplutura gropii, cît şi pe fundul ei, s-a găsit foarte mult
ocru roşu, fie presărat, fie în bulgăraşi de asemenea, şi cadavrul a fost presă
rat cu mult ; ocru, astfel că toate oasele scheletului erau puternic înroşi te.
Sub slhelet şi deasupra lui, s-au găsit bucăţele cu structură lemnoasă,
putree:ite, care proveneau de la 1 un fel de linţoliu, cu care a fost înfăşurat
decedatul 3'. Depunerea decedatului pe un asemenea linţoliu (împletitură
textilă sau "rogojină") şi uneori chiar acoperirea sa a fost observată la mai
multe morminte din movilele '.cercetate in Moldova 4.
Scheletul, întins pe spate, s-a păstrat relat1v bine, cu excepţia craniului, de la care nu au mai rămas pe loc decît cîţiva dinţi şi un fragment
de calotă; alte fragmente de calotă s-au găsit în afara gropii mormîntului,
antrenate în galerii{de rozătoare, iar o parte din maxilarul inferior era la
circa 10 cm de braţul drept. Picioarele fuseseră indoi-te, femurele formînd
un unghi de 90° cu coloana. In genere, la acest tip de înmormîntări s-a
presupus că picioarele au fost îndoite, cu genunchii în sus, căzînd apoi
într-o parte 5 , în cazul nostru pe dreapta. Unghiurile de îndoire dln genunchi erau diferite : la dreptul de 30°, iar la stîngul de circa 70°. Se pare
că în zona tibiilor picioarele au fost încrucişate, deoarece tibia stîngă (la
partea superioară) suprapune femurul drept, dar în partea inferioară se
află sub tibia şi peroneul drept. Laba piciorului drept, care s-a păstrat,
era în poziţie normală (90°). Mîinile au fost întinse pe lîngă corp, palma
mîinii drepte ajungînd pînă la genunchiul stîng (antebraţul stîng lipseşte,
iar humerusul stîng a fost şi el dislocat, probabil tot datorită acţiunii
crotovinelor.
2 M. Petrescu-Dimboviţa, SCIV, 1, 2, 1950, p. 110-125 ; M. Dinu, Materiale,
V, 1959, p. 248-249 ; idem, Preistoria Alpina, 10, 1974, p. 262 ; E. Comşa, Balcanica.
III,, Belgrad, 1972, p. 80 ; idem, Thraco-Dacica, III, 1982, p, 92 ; idem, SCIV A, 36,
4, 1985, p. 339, 343.
3 Bucăţi din acest material au fost predate pentru determinarea 6peciei lui
M. Cârciumaru, iar o probă a fost trimisă Laboratorului Academiei din Berlin,
pentru analiză radiocarbon.
4 E. Comşa, Thraco-Dacica, III, 1982 ; VI, 1985 ; idem, SCIV A, 36, 4, 1985.
5 Vl. Zirra, SCIV, 3, 1952, p. 99 ; E. Comşa, Thraco-Dacica, III, 1982, p. 91-92 ;
VI, 1985, p. 157 ; idem, SCIV A, 36, 4, 1985, p. 342-343.
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poziţia chircită,

în care a fost găsit şi cu capul lipsă, scheletul
105 cm, dar, după lungimea oaselor, rezultau 160 cm. Socotind
ipotetic capul ca avînd circa 25 cm lungime, rezultă că decedatul din acest
mormînt avea o talie de circa 185 cm, ceea ce e în concordanţă şi cu aspectul robust al oaselor şi al dinţilor 6 . O asemenea talie înaltă, (între180-190 cm) este frecvent întîlnită la mormintele cu ocru descoperite în
Moldova şi în stepele nord-pontice 7.
Mormîntul nu conţinea piese de inventar.
Groapa mormîntului a fost umplută cu un pămînt negricios, amestecat
cu lut. În această umplutură, pe- lîngă urme de ocru, s-au descope-rit, la
adîncimile de 1,10, 1,30 şi 1,40 m, grupuri de cîte 7 cochilii de melci. Nu
este exclus ca acestea să re-prezinte urmele unui ospăţ funerar s. Pămîntul
galben, scos la săparea gropii, a fost împrăştiat în jurul mormîntului, ca
o peliculă depusă pe-ste stratul de humus antic, pe o distanţă de circa
3 m 9.
Stratul de humus antic a fost păstrat pe- circa 9 m în jurul gropii
mormîntului, servind ca bază pentru ridicarea movilei. In schimb, spremarginile movilei a fost înlăturat, fiind înlocuit cu un pămînt argilos, care
avea rolul să oprească erodarea pantelor, printr-o mai bună impermeabilizare 10 ; spre centrul movilei s-a folosit un sol amestecat, negru-argilos.
În forma sa iniţială, movila avea, pe axul lung, 42 m.
Mormîntul nr. 3 (central), prin caracteristicile sale (schelet intins pe
spate; picioarele cu genunchii îndoiţi şi căzute apoi într-o parte; braţele
întinse pe [ingă corp; ocru în mari cantităţi ; lipsa inventarului funerar),
îiŞi găseşte bune analogii în prima categorie de morminte din turnului de
la Holboca 1l sau în prima grupă din tumulii I şi II de la Glăvăne,ştii
Vechi 12 sau [n mormîntul 3 din movila I/1949 de la Corlăteni 13. Despre
acest tip de înmormîntare Vlad Zirra a avansat ipoteza că s-ar putea să
fie rezervat unor personaje de vază din cadrul comunităţilor 14, ceea ce
pare a fi .şi în cazul de la Prăjeni, dar această observaţie nu poate fi totll.7i generalizată 15.
În privinţa datării, Eugen Comşa plasează acest tip de morminte
într-un al treilea val de ocromani, aparţinînd culturii iamnaia, cam pe la
măsura

6 Materialele osteologice umane rezultate din cele trei morminte ale movilei
au fost predate pentru determinare antropologică lui D. Botezatu, la Laboratorul
de Antropologie al Universităţii "Al. I. Cuza" - Iaşi.
7 O. Necrasov. M. Cristescu, Probleme de antropologie, 3, 1957, p. 110-111 ;
N. Haas, C. Maximilian, Sovetskaia antropologiia, 1958, 4, p. 133-146.
B La Glăvăneştii Vechi, într-un mormînt, s-au descoperit trei grămăjoare de
oase arse (E. Ccmşa, SCIVA, 36, 4, 1985, p. 340, 343).
9 Observaţii similare s-au făcut la Corlăteni (E. Comşa, Thraco-Dacica, III,
1982, p. 85).
10 iE. Comşa, Thraco-Dacica, III, 1982, p. 88 ; idem, SCIV A, 36, 4, 1985, p. 340.
11 VI. Zirra, SCIV, III, 1952, p. 99.
12 1. Nestor şi col., SCIV, I, 1, 1950, p. 28 ; E. Comşa, SCIVA, 36, 4, 1985, p.
340, 342-343.
13 E. Comşa, Thraco-Dacica, III, 1982, p. 90-91.
14 VI. Zirra, MIA, Chişinău 1960, p. 99.
15 E. Comşa, Thraco-Dacica, III, 1982, p. 92.
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s:ffirşitul

perioadei de trandiţie spre epoca bronzului su chiar începutul
epocii bronzului 16 - momentu istoric legat probabil de încetarea culturii
Horodiştea-Erbiceni şi apariţia culturilor bronzului timpuriu din răsăritul
României 17 . Remarcăm că acesta e si ritualul funerar cel mai des întîlnit
la mormintele tumulare cu ocru dir{ răsăritul Ungariei 18, o perfectă analogie găsindu-se, de exemplu, la Csongrad 19.

*
Ulterior, movila a mai fost întrebuinţată pentru înmormîntări secunşi mărită, prin adăugare de părrnînt, mai ales în zona pantelorl s1tuaţie frecvent întîlnită la tumulii cercetaţi în MoldO'va 20 .
Astfel, tot în zona centrală a .movilei, spre marginea sudică a Ş. 2
şi în martorul de profil dintre Ş. 1 şi Ş. 2, la 20 de cm de suprafaţă" au
apărut cîteva resturi osteologice umane, total răvăşite de lucrările făcute
cu ocazia instalării unui punct trigonometric 21. Probabil că, iniţial, înainte
de aplatizarea movilei, acest mormînt (desemnat nr. 2) se afla la o adîncime mai mare, dar nedepăşind, oricum. 50-60 cm. Împreună cu resturile osteologice s-au descoperit şi fragmentele unui ulcior din secolele
I•l-III e.n. (fig. 4), dar nu avem certitudinea că ar fi existat neapărat
o legătură între acesta .şi mormînt. Printre aceste resturi osteologice, o
atenţie deosebită merită un .fragment puternic colorat îrr roşu (evident
de la ocru) ; dacă nu cumva a fost antrenat pe verticală din mormîntul 3,
printr-o galerie de animal, atunci înseamnă că mormîntul nr., 2 a' aparţinut tot culturii mormintelor tumulare cu ocru şi că supraînălţarea şi
mărirea movilei s-a efectuat pentru această nouă înmormnîtare, plasată
tot în zona centrală.
dare

*
O a treia înmormîntare (M 1, în ordinea descoperirii) a apărut pe
panta sud-vestică a movilei, în Ş. 3, la circa 7 m de centrul movileL
Groapa mormîntului a fost surprinsă la 50 cm adîncime, pe mijlocul
şanţului, nefiind de.ci posibilă observarea exactă a locului de unde a fost
săpată. Groapa (fig. 3/1) se prezintă sub formă ovală alungită (L=2,10 m),
mai largă la partea superioară '(1,05 m) şi mai îngustă la picioare (0,55
m). Observarea conturului a fost foarte dificilă, deoarece pămîntul său de
umplutură era acelaşi cu cel din mantaua movilei.
Scheletul era depus în poziţie întinsă, pe spate, 1 cu braţele1 pe lîngă
corp. A fost parţial deranjat de rozătoare, mai multe piese anatomice
16 Ibidem, VI, 1985, p. 157, 159.
17 M. Dinu, Preistoria Alpina, 10, 1974, p. 263-267, 274 ; idem,AŞU Iaşi
XXVr, secţ. III-a istorie 1980, p. 4 ; A. Laszl6, Thra.co-Dacica, V, 1984, p. 24.
18 A. Laszl6, AIIA, Iaşi, XX, 1983, p. 363.
19 M. Gimbutas, The Journal of Indo-European Studies, vol. 5, nr. 4 1977, p.
313, fig. 24.
20 M. Dinu, Materiale, III, 1957, p. 173; E. Comşa, Thraco-Dacica, III, 1982,
p. 88, 89 : VI. 198:J, p. 756 ; idem. SCIV A, 36, 4. 198!5, p. 343.
21 După spusele localnicilor, acesta a fost dezafectat la cîţiva ani după cel

de-al doilea război mondial. De la .e.l au
lemn putrezit, cărămizi şi cîteva cuie.
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găsindu-se deplasate de la locul lor firesc. Capul era orientat spre nord.
iar picioarele spre sud 22. Măselele maxilarului inferior lipseau, iar caninii
şi incisivii erau destul de uzaţi, ceea ce indică o vîrstă destul de avansată_
După bazin, era vorba de o persoană de sex feminin, cu o talie ceva mai
mare de' 160 cm.
ln partea stîngă a capului era depusă o ulcică sfărîmată, lucrată cu
nu1na, dintr-o pastă avînd în amestec doburi fin pisate (fig. 3/2); e cu
cu \suprafeţele roşietice şi miez negricios. Buza este dreaptă, corpul uşor
bombat, iar fundul cu o uşoară albiere. Ceva mai jos de· buză, printr-un
cep, se prindea de peretele vasului, o toartă, care prezenta o uşoară înşeuarel la partea superioară, ceea ce îi conferă un aspect de protomă
zoomorfă.

ln zona scheletului s-au găsit risipite 7 mărgele de sticlă, albă mată
s'au cu kizaţii de diferite culori, rotunde sau tubulare (fig. 3/3), care au
constituit probabil iniţial un colier în' jurul gîtului. În momentul descoperirii, doar o singură mărgea tubulară era în zona gîtului, celelalte fiind
antrenate de crotovine în diverse părţi (două se aflau în centrul bazinului,
una sub partea stîngă a bazinului, alta în stînga bazinului, o a şasea in
zona tibiilor, iar ultima a fost găsită în afara perimetrului gropii mor'mîntului, antrenată într-o galerie). Lîngă femurul drept s-au găsit :şi 3
mici fragmente dintr-un fir subţire de cupru. sau bronz, cu care poate au
fost legate odinioară mărgelele.
De asemenea, .in umplutura mormîntului, s-au găsit şi trei mici pietricele aplatizate, de culoare roşietic închisă, cu diametru} de cîţiva milimetri. Aveau o formă uşor skyphată, iar pe partea concavă se pot distinge
unele semne miniaturale, al căror sens nu l-am putut1 percepe. Le semnalăm aici, cu toate că nu ştim dacă e vorba de eventuale jocuri ale naturii
sau poate vreun tip barbarizat de geme.
Mormîntul nr. 1, secundar Sn cadrul movilei, prin particularităţile
sale de ritual funerar, ca şi prin inventarul pe care-1 conţine, poate fi
atribuit populaţiei sarmatice, care, odată ajunsă în mediul carpo-dacic,
obişnuia să utilizeze movilele existente, pentru finmormîntările proprii 23.

*

*

*

Menţionăm că [n patru puncte de pe Ş. 1 (pe peretele nordic, între·
metrii 12,90-14,70; pînă J.a -0,75 m), Ş. 2 (pe peretele nordic, între
metrii 16,35-17,05 ; pînă la -0,97 m) şi Ş. 3 (prima - pe peretele vestic, între metrii 6,25-7,15,1 pînă la -1,20 m; a doua- pe peretele estic,
între metrii 7,60-8,40, pînă la -1,15 m) au apărut patru gropi săpate
din stratul arabil, lipsite de materiale arheologice. Probabil că acestea au
fost gropi de arbori sauiVizuine de animale.
În fine, pe mijlocul şanţului 1, la m 10, la adîncimea de 0,50 m (în
umplutura movilei), a apărut o fi:bulă cu semidisc, din bronz, cu arcul
1

gşor,

22 Orientarea N-S este tipică pentru mormintele sarmatice (Gh. Diaconu, TîrEd. Acad., Bucureşti, 1965, p. 19).
23 Gh. Bichir, Dacia, N. S., XXI, 1977, p. 171.
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rupt (fig. 4). Această piesă, databilă spre sfîrşitul secolului al IV-lea sau
în prima jumătate a secolului al V-lea e.n., 11a ajuns aici prin antrenare
secundară, fie dintr-un mormînt de această epocă, aflat în apropiere,
într-o porţiune încă nesăpată, fie din stratul de cultură corespunzător
acestei perioade.

•
Urmează ca în campania viitoare să se cerceteze integral cele patru
sectoare ale movilei 1, cuprinse între cele patru şanţuri încrucişate. De
asemenea, va fi cercetată şi movila 2, alăturată.

LISTA ABREVIERILOR :
AIIA - Iaşi : Anuarul Institutului de' Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" - Ial)i : Analele Ştiinţifice ale Universităţii "AI. I. Cuza" - Iaşi.
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Movil 1 : planul mormîntului central (nr. 3).
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Fig. 3. Prăjeni - Nelipeşti. Movila 1 : mormintul secundar sarmatic (nr. 1).
1 : planul mormîntului ; 2 : vasul de lut depus la capul defunctului ; 3 : mărgele
de sticlă din inventarul mormîntului.
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CELTURI DE BRONZ DE FACTURA RASARITEANA
DESCOPERITE PE TERITORIUL JUDEŢULUI BOTOŞANI
PAUL ŞADURSCHI
ILIE CERNELEANU
CONSTANTIN RUSU

Dintre piesele de bronz descoperite pe parcursul ultimilor ani în june-a fost atrasă de trei celturi îngrijit lucrate, bine
finisate, fiecare dintre ele avînd cîte;două tortiţe, obiectele fiind decorate
cu caneluri sau pliseuri, dispuse longitudipal. Motivul decorativ se observă pe o bandă dispusă transversal în dreptul tortiţelor, sub forma unor
arcade (pe două exemplare) !şi sub forma unor caneluri, sau pliseuri, pe
un al treilea.
Acest gen de obiecte î.şi găsesc analogii, în linii mari, la Rădeni 1, iar
mai recent la Deleni 2, în judeţul Iaşi, toate aceste exemplare avînd cîte
două tortiţe, deosebirea esenţială constînd în faptul că piesa de la Rădeni
are un aspect mai rudimentar, este lipsită de decor, pe cînd cele trei de
p€ teritoriul judeţului Botoşani, ca şi piesa de la Deleni, prezintă motive
decorative asemănătoare şi sînt mult mai îngr~jit executate. Un alt celt
cu două tortiţe, dar de tip transilvănean (de remarcat influenţa răsări
teană), s-a descoperit în depozitul-turnătorie de la· Dipşa, împreună cu
alte 45 ..celturi întregi şi fragmentare, diferite alte unelte, arme şi obiecte
de podoabă, ca şi 112 turte de bronz, depozit încadrat cultural în seria
Cincu-Suseni, din Hallstatt Al, iar cronologic în secolul al XII-lea î.e.n. 3.
La Petroşani, dintr-un depozit nesigur, provine· un celt mai apropiat de
tipul răsăritean, avînd de asemenea două tortiţe 4
Aşa cum s-a menţionat deja, cu prilejul publicării celtului de la
Rădeni 5 , acest tip de piese îşi află obîrşiile în mediul răsăritean. Circulaţia pieselor de bronz de factură ;răsăriteană pînă în părţile noastre este
de mai mult timp cunoscută, dar de cele mai multe ori această circulaţie
se deducea, fie din lipsa minereurilor de cupru în zona extracarpatică,
deţul Botoşani, atenţia

1 Adrian C. Florescu, Sur les problemes du bronze tardif carpato-danubien
et nord-ouest pontique, în Dacia, N.S. XI, 1967, p. 78, 85, fig. 13/2 ; Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Depoziteze de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p. 76,
pl. 84/10, harta 2.
2 Vasile Chirica, Marcel Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi,
1984, voi. I, p. 122, fig. 9/8.
3 Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Op. cit., p. 92, pl. 137/7.
4 Ibidem, pp. 102 ; 157, pl. 37414.
5 Mircea Petrescu-Dîmboviţa,
Contribuţii la problema sfîrşitului epocii
bronzului ,şi inceputul epocii fierului in Moldova, în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 27 ;
I. Nestor, în Istoria României, I, 1960,
p. 95.
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fie datorită prezenţei unor piese care nu-şi găseau ·analogii în tipologia
bogatelor depozite de bronzuri din Transilvania, sau (mai rar) asocierii
acestora în depozite, cu piese cunoscute, avînd sigur orlgine răsăriteană.
Demnă de remarcat este. asocierea (în cazul celtului de la Deleni) unei
asemenea piese, cu o seceră de bronz cu cîrlig 6 , piesă de asemenea de tip
răsăritean.

Celturile răsăritene în discuţie, de pe teritoriul judeţului Botoşani,
au fost descoperite accidental.
Primul dintre ele (fig. 1) a fost descoperit pe Măgura Ibăneştilor
(după cum s-a aflat recent), înainte de anul 1968 7, fiind expus în 1973 la
Şcoala generală nr. 1 din braşul Dorohoi s. Piesa se află în stare relativ
bună de conservare, fiind acoperită de o patină verzuie, groasă de cea.
0,5 r:u"!"l, după cum :;c pnc1te nh:;erva pe mici pr:rţ.iuni de pe ambele fcţ(•,
care au fost rase accidental cu o unealtă ascuţită în timpul descoperirii,
sau poate intenţionat, ulterior descoperirii. În jumătatea inferioară, a
tăi.şului, patina verzuie este mai! subţire, probabil datorită folosirii îndelungate a uneltei. Celtul de la /băneşti are lungimea de 114 mm, .lăţimen
(în dreptul tortiţelor) de 60 mm, iar la tăiş de 40 mm, grosimea sa maximă fiind de 35 mm. Tăişul este convex, bine ascuţit, şi nu prezintă ştir
bituri. Are greutatea de 327 g. În secţiune longitudinală celtul are profilul
unei pane (ic), iar în secţiune transversală sub formă elipsoidală. Decorul
reprezintă arcade în relief.
Cea de a doua piesă (fig. 2} este inedită şi a fost găsită recent (1975)
la Vorona, 'în cartierul Vorona Nouă, pe coasta dealului, spre pădure, pe
locul numit "Teiş". Ac::est celt reproduce acelaşi tip, dar este lucrat mai
fin. Are tortiţele mai subţiri şi deasupra locului de prindere a părţii superioare a tortiţelor, este practicată o şănţuire mai pronunţată, dreaptă
şi bine delimitată. Feţele largi sînt uşor convexe, iar feţele înguste sînt
mărginite de o faţetă asemănătoare cu profilul (lmei securi din zilele
noastre. Spre tăiş piesa se lăţeşte, ascuţişul convex, fiind mai lat dec[t
corpul piesei. Celtul este acoperit în întregime de o frumoasă patină
verde. Ascuţişul este deteriorat pe aproape 1/2 din lăţimea sa. Lungimea
piesei este de 111 mm, lăţimea (cu tortiţele) fiind de 56 mm, iar la tăiş
de 43 mm. Grosimea maximă a celtului este de 37 mm, iar greutatea de
305 g. Friza decorativă reprezintă pliseuri sau caneluri fine în relief.
O a treia piesă (fig. 3}, descoperită în îprejurimile satului Socrujeni,
corn. Gorbăneşti, a fost găsită în colecţia Şcolii generale din aceeaşi localitate, piesă de asemenea inedită. Celtul, avînd tăişul rupt, cu patină verzuie, păs_tŢată în mai mică măsură, este corodat pe întreaga suprafaţă. Pe
porţiunea rupturii, pe ambele laturi, celtul a fost pilit de către descoperitari. O mică porţiune din partea superioară a unei laturi largi este de
6 Vasile Chirica, Marcel Tanasachi, Op. cit., p. 122, fig. 10/3.
7 Iniţial, celtul a· intrat in colecţia prof. Ilie Cerneleanu, din Dorohoi.
8 Celtul a fost examinat mai intii şi publicat sumar, fără ilustrare de către
Alex. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, in Repertoriul arheologic al judeţului
Botoşani, I, 1976, p. 119.
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asemenea spartă din vechime. Se aseamănă mult cu piesa de la !băneşti,
fiind turnată însă într-o formă avînd mai multe arcade pe friza decorativă,
precum şi o şănţuire mai lată .şi cu un contur mai bine precizat, la locul
de prindere al părţilor superioare ale tortiţelor. Lungimea fragmentului
păstrat este de 101 mm, lăţimea în dreptul tortiţelor fiind de 62 mm, iar
în partea inferioară, ruptă, de 39 mm. Grosimea maximă este de 35 mm,
iar greutatea de 232 g.
Aşa cum s-a mai arătat, cele mai apropiate analogii de pe teritoriul
ţării noastre, pentru toate cele trei piese, se află în judeţul laJ'!i, vecin cu
1Botoşanii, la Rădeni 9 şi Deleni. În cazul celtului de )Ia Rădeni potrivit
desenului publicat, ca dimensiuni şi formă se apropie de varianta răsă
riteană a celtului transilvănean, dar şi de piesele autentice din aria ;ră
săriteană, fiind de fapt o piesă care documentează o circulaţie a informaţiilor privind metalurgia bronzuliu în ambele direcţii. Îfll acelaşi timp,
aspectul rudimentar, mai slaba preocupare pentru estetica piesei, indică
o fază timpurie a acestui proces. (fig. 4/9).,
Cea mai apropiată analogie pentru celturile răsăritene, în discuţie, de
pe teritoriul judeţului Botoşani, o găsim în tipul de celt de la Deleni 10
care prin ornamentaţie se aseamănă mai bine cu acesta.
Piese de bronz de factură răsăriteană s-au mai descoperit pe teritoriul
Moldovei la Duda 11 comuna Epureni!, judeţul Vaslui (un pumnal), la
Ulmi-Liteni 12 , judeţul laJ'!i (pandantive "antropomorfe"), ca .şi în depozitul de 269 piese de la Băleni - Galaţi, (printre care se aflau şase pumnale de tip răsărltean şi şase pandantive "antropomorfe") 13·.
Acestor piese care documentează contacte cu ,zonele răsăritene ale
prelucrării bronzului H li se adaogă şi cele trei celturi descoperite pe teritoriul judeţului Botoşani. Ele întăresc atît tezele formulate cu mai mult
timp în urmă în legătură cu circulaţia unor piese lucrate în centrele ră
săritene, cît şi ·existenţa unei circulaţii inverse, dinspre aspus spre centrele metalurgice din zonele răsăritene 15 . Într-un recent studiu publicat
de E. N. Cernych, de la Frankfurt pe Main este evidenţiată această circu~
9 Adcian C. Florescu, Op. cit., fig. 13/2; M.
ele bronzuri din România, pl. 84110.

Petrescu-Oimboviţa,

DepoziteZe

10 Vasile .Chirica, Marcel Tanasachi, Op. cit., fig. 918.
11 Mircea Petre::;c~J-Dimboviţa, in ArhMold., IV, 1966, p. 25, fig.
Idem,
Denozitele ... , p. 75, pl. llu l J 5 ; M. Petrescu-Dimbovi ţa şi M. Florescu, Inv Arch. 7,
1971, R 34.
12 Mar-ilena Florescu, in ArhMold. I, 1961, p. 115-127 ; M. Petrescu-Oimboviţa, in Dacia, N.S., l V, 1960, p. 1'53 ; Idem, ArhMold. II~~II. 1964, p. 257-258,
fig. 5 ; M. Petrescu-Dimboviţa şi M. Florescu, InvAr-ch., 7, 1971. R 41; M. Petrescu-Dimboviţa, DepoziteZe ... , p. 77-78, pl. 88110-11.
13 I. T. Dragomir. InvAr·ch. IV, 1967, R. 18; M. Petrescu-Dimboviţa, DepoziteZe ... , p. 73-74, pl. 73/20-25 şi 7411-4 ; 7-B.
14 Mircea Petrescu-Dimboviţa, in SCIV, IV, 1953, 3--4 p. 84 ; Adrian C.
Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, în ArhMold., II-III, 1964, p.
199 ; Idem, in, Dacia, N. S. XI, 1967, p. 72-75 ; Sebastian Morintz, Contribuţii arheologice la istoria. tracilor timpurii, I, 1978, p. 118, fig. 60.
15 E. N. Cernych, Jahresgericht des Institut fur vorgeschichte cler Universi!ăt Frankfurt A. M., 1976, p. 131-146.
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laţie iar ilustraţia 16 întăreşte cele afirmate (fig .. 4i,/1-8) redînd celturi cu
două tortiţe din cercurile răsăritene Zavadovka-Loboi'kov, Kardaşinka,

Kazan şi chiar din extremul orient, cercul Karasuk, toate asemănă
toare tipologie cu piesele comunicate de noi. La rîndul lor, aceste piese
răsăritene vădesc influenţa cercului carpatic, prin însuşirea unor tră
sături specifice tipului transilvănean (fig. 4/:1-3) şi a variantei sale r~
săritene (4/4).
Este de presupus că elementele carpatice au fost vehiculate spre
cercurile răsăritene, care şi le-au însuŞit, în secolele XV-XIV î.e.n.,
pentru ca în cel de al XIII-lea secol î.e.n., prin intermediul culturilor
Sabatinovka-Noua să pătrundă elemente de provenienţă răsăriteană în
zona noastră, !Persistînd alături de tipul transilvănean şi varianta sa
răsăriteană şi în timpul primei epoci a fierului (Hallstatt A).
Aşa cum documentează piesele noastre, aceste influenţe nu s-au
exercitat mecanic, ci ele ilustrează pregnant preluarea creatoare şi atitudinea activă a meşterilor din centrele metalurgice aflate pe de o parte
~n iona Carpaţilor, iar pe de alta, în, Caucaz şi Urali.

16 1bidem fig. 3116---,18 ; 30-31 ; 33 ; 42 ; 61 ; Pentru piesele similare descoperite intre Prut şi Nistru a se vedea V. A. Dergacev, Bronzovîe predmetî, XIIIVIII vv. do n.e. iz dnes~rovsko-prutskogo mejdurecia, Kişinev, 1975, p. 3-93, fig.
713-4; 8/11; 9/16-17.
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Celturi de bronz din centre răsăritene (1-B după E. N. Cernych)
celtul de la Rediu - Iaşi (9, după Mircea Petrescu-Dîmboviţa)
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Deşi este situată pe o poziţie dominantă, în apropierea unei importante reţele de comunicaţie, cetatea de pămînt de la Cotu, tipică pentru
faza timpmie a celei de a doua epoci a fierului, a fost descoperită abia
de curînd 1.
Cetatea se află pe platoul dealului Jorovlea, pe terenul numit astăzi
Poiana Costăchel, mărginit pe latura de vest de codri seculari ,şi o pantă
abruptă, iar pe laturile de sud-vest, sud şi sud-est, de un şanţ a cărui
adîncime se mai păstrează astăzi la aproximativ 3-3,5 m şi un val pe
alocuri înalt de 5 m, situat după aparenţe, chiar pe marginea şanţului
de apărare. Latura de est şi nord-est se mărgineşte cu o rîpă abruptă,
consecinţa unor alunecări de teren, ca urmare a defrişărilor făcute din
vechime. Pe această direcţie, la mai puţin de un kilometru şi la o dHerenţă de altitudine de aproape 120 m, trece drumul naţional Botoşani

I~i.

Forma cetăţii, iniţial poligonală - pentagonală poate - in
alunecărilor produse pe latura nord-estică, a devenit patrulateră,
zoidală neregulată.

urma
trape-

In marginea sudică se află siliştea şi cimitirul satului medieval dispărut Jorovlea 2. In prezent, în această vecinătate se află livada C.A.P.
şi

o grupare de case care aparţine satului Cotu.
Suprafaţa ocupată de fortificaţie, de circa 5 ha, este acoperită cu
pădure tînără (lăstăriş iŞi plantaţie recentă). Iniţial, terenul a fost defrişat, pentru a permite o bună vizibilitate la mari di:stanţe, dînd posibilitate să fie bine supravegheată valea Miletinului la limita estică a podişului Sucevei, care depăşeşte spre est cursul · Siretului, mărginindu-se
printr-un abrupt spre est, care poate fi observat spre sud pe teritoriul
judeţului Botoşani, p[nă in părţile Flamînzilor şi Frumuşicăi 3 .
In această zonă de deHmitare a Podişului Sucevei de Cîmpia Moldovei se află şi alte fortificaţii de pămînt, unele din ele construite şi
recentă descoperire de: acest tip in judeţ, este făcută cu prilejul
de teren, in 1973. (Vezi RAJB, 1976, p. 72 (X.5.B.).
2. RAJB, I, 1976, p. 72 (X.5.A.). Materialele culese din punctul "Poiana Jorovlea", aflat in vecinătate, permit incadrarea cronologică a satului dispărut intre
secolele XV-XVIII. Satul Jorovlea este menţionat documentar cu prilejul recensămintului din 1772-1774.
3. V. Băcăuanu, Cîmpia Moldovei, Bucureşti, 1968.

1. Cea mai

cercetărilor
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folosite ca atare încă dintr-o perioadă mai veche asa cum este cetatea
neobişnuit de mare, de peste 50 ha de la Dersca - 'Berezna \ care prin
cercetări recente de suprafaţă a dat material caracteristic unor etape mai
vechi. Pintenul Podişului SuceveL care înaintează în nord-estul judeţului
Botoşani pînă la Darabani, mai este străjudtJ de alte cetăţi de pămînt
dintr-o fază mai timpurie, la Bajura - oraşul Darabani şi posibil la Baranca - Hudeşti şi Cobîla - comuna Şendrkeni, unde în perioada de
început a evului mediu, cînd locurile sînt amenajate ca puncte fortificate împotriva ultimului val de migratori, nivelele anterioare de locuire
sînt distruse.
O altă fortificaţie dintr-o fază mai veche, se află în comuna Stăuceni,
amenajată pe o înşeuare cuprinsă între valea Morişca şi valea Burla.
După aceasta, din punct de vedere tipologie, urmează cunoscuta cetate
de pămînt de la Stînceşti, cercetată sistematic şi încadrată cronologic între sfîrsitul secolului al VI-lea si secolul al III-lea î.e.n. 5 .
Aş~ cum s-a arătat de către" regretatul cercetător al cetăţilor getice
de pămînt din Moldova, Adrian Florescu, cetăţii II din complexul forticat de la Stînceşti, îi urmează la scurt interval de timp, cetatea de la
Cotnari cu care va fi apoi contemporană pînă la distrugere sau abandonare 6 .
Cetăţii de la Cotnari, judeţul Iaşi, îi corespunde după toate proba.bilităţile, cetatea de la Cotu, ca tşi cele de la Moşna - Iaşi, Arsura, Creţeştii de Sus 7, Vuţcani s, judeţul Vaslui; şi Brăhăşeşti 9, judeţul Galaţi.
Studiul unor materiale rezultate din cercetări periegetice efectuate la
Fedeşti 10 Vaslui, Năruja 11 Vrancea şi Buhalniţa 12, judeţul Iaşi, permit
o încadrare certă a acestor fortificaţii în secolele IV-III î.e.n.
Subliniem faptul că în secolul al IV-lea î.e.n. se produce o adevă
rată explozie demografică în cadrul societăţii geto-dace, apărînd noi, aşe
zări întărite, utilizate ca reşedinţe ale şefilor locali, precum şi numeroase aşezări deschise 13.
4. Gr. Tocilescu, Dacia înainte de romani, 1880, p. 889; Marele dicţionar Geografic al României, III, 1900, p. 107 ; Nicu Filipescu-Dubău, Dicţionar geografic al
judeţului Dorohoi, Iaşi, 1891, p. 18 ; Al. Odobescu, Rămăşiţele antice din judeţul
Dorohoi (tipărit după Monitorul Oficial al României, din 1871), in Opere complete,

III, Bucureşti, 1908, p. 126 ; RAJB, I, 1976, p. 107 (XVIII.l.B.), unde se află întreaga bibliografie.
5. A. Niţu şi N. Zaharia, Cetatea getică de la Stînceşti-Botoşani, in SCIV, V,
1954, 4-4, p. 333-334 ; A. C. Florescu şi Simeon Raţă, Complexul de cetăţi tracogetice (sec. VI-III î.e.n.) de la Stînceşti-Botoşani, in Studii şi materiale, I, Suceava,
1969, p. 9-18.
6. Ibidem.
7. A. Florescu şi Gh. Melinte, in Carpica, IV, (1971), p. 130.
8. Ibidem, p. 130-131.
9. M. Brudiu şi P. Păltănea, Cetatea daco-getică de la Brăhăşeşti (jud. Galaţi,

în Arh. Mold., VII, 1972, p. 225-338.
10. A. C. Florescu în Cercetări istorice (SN), II, 1971, Iaşi, p. 107.
Il. Ibidem.
12. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova,
Bucureşti, 1970, p. 173.
13. Alexandru Andronic, in Cercetări istorice (SN), XII-XIII, 1981-1982, p.
117-118.
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Studierea materialului adunat în cursul cercetărilor de teren întreprinse în anii 1974-1983, ne-a permis să încadrăm pe bază de analogii
acest material, în secolele IV-III î.e.n.
Dacă în 1974, datorită vegetaţiei abundente care acoperea poiana, am
putut să culegem puţine fragmente ceramice în zona centrală a cetăţii,
am obţinut totuşi informaţii preţioase cu privire la descoperirea unor temelii de piatră .şi a unor gropi (bordei~ sau poate "gropi de bucate"), cu
prilejul lucrărilor de plantare a pădurii tinere 14 . În 1983, am reuşit să
culegem de pe o suprafaţă destinată culturilor de cîmp, aflată în marginea de vest a incintei fortificate, proaspăt arată, mai multe fragmentle
ceramice tipice, toate încadrîndu-se în a doua epocă a fierului, cu analogii
apropiate în cetatea de la Brăhăşeşti, din sudul Moldovei 15.
Fragmentele ceramice culese în 1983 aparţin unor categorii diferite;
cele mai multe sînt lucrate cu mîna, dintr-o pastă poroasă, conţinînd
cioburi pisate. Unele fragmente din această categorie, de culoare cărămizie
sau neagră-cenuşie, păstrează proeminenţe, în secţiune ovale (fig. 3j1-5),
suf horma unor butoni (fig. 3/6), sub formă conică (fig. 3/12), sau porţiuni
din briul alveolat, aplicat sub buza vasului (fig. 4/1). S-au cules de asemenea, cîteva fragmente din fundur1 dei vase, cele mai multe provenind de
.la borcane (fig. 3/8 ; 11 şi 4/6 ; 8) şi un fragment de la un fund de strachină, lucrată dintr-o pastă mai bună, compactă, conţinînd cioburi pisate,
avînd miezul şi faţa interioară de culoare neagră, lustruită, iar exteriorul
acoperit cu o engobă cenuşiu-gălbuie (fig. 3/10). Se remarcă printre fragmentele ceramice lucrate cu mîna, o proeminenţă perforată vertical (fig.
3/7) provenind de la o strachină de tipul celor descoperite la Brăhă.şeşti 1 '',
dar şi în necropola getică de la Strahotin 17, judeţul Botoşani.
În afara ceramicii lucrate cu mîna, s-au mai descoperit cîteva fragmente lucrate la roată, cele mai multe provenind din amfore de culoare
ro.şie-cărămizie (fig. 4/5) sau roz-gălbui~ (fig. 3/9) cu nisip fin în pastă şi
un singur fragment din buza unui castron, lucrat din· pastă fină, de culoare cenuşiu-deschisă, cu buza îngroşată şi arcuită spre interior (fig. 4/3) ;
aspectul suprafeţei acestui fragment fiind lipsit de lustru, făinos.
Monumentul fortificat de la Cotu, comuna Copălău şi materialele descoperite, susţin ideea unităţii culturale a lumii geto-dacilor şi solicită începerea în cel mai scurt timp a unor săpături sistematice, care să îmbogă
ţească patrimoniul nostru muzeal cu noi materiale caracteristice civilizaţiei geto-dacice din zona nord-estică a României.

14. RAJP. I, 1976, p. 72 (X.5.B).
15. M. Brudiu şi P. Păltănea, Op. cit., 231 ; 233 ; 235-236, . fig. 3-4 ; 6.
16. Ibidem, fig. 3/B-4.
17. Paul Şadurschi, Necropola getică de la Strahotin-Dîngeni, Raport la
a XVII-a sesiune de rapoarte anuale, Ploieşti, 198'3.
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Fig. 1. Imagine de ansamblu cu platoul pe care se află cetatea
Cotu - "Poiana lui Costăchel".
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a)

Şanţul

şi

Fig. 2. Detalii cu elemente artificiale de fortificaţie :
valul de apărare conservaie pe latura sudică a cetăţii ; b) Valul,
cum se păstrează în zona sud-estică.
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Fig. 3. Fragmente ceramice descoperite prin cercetări de suprafaţă :
Profile de vase ornamentate cu proeminenţe avind secţiunea ovală (1-5) sub
formă de buton (6), conică (12). Fragment de git de amforă razie (9). Fragmente
ale unor funduri' de borcane (8 ; 11) şi de strachină (10). Proeminenţă perforată
vertical, de la owww.cimec.ro
strachină lucrată cu mîna (7).
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Fig. 4. Fragment ceramic ornamentat cu; brîu alveolat (1). Fragmente (profile) de vas
cenuşiu, lucrat la roată (3). Toartă de amforă grecească (5). Funduri şi buză de vase
străchini cu buza trasă spre interior, lucrate cu mina (6-8). Buze de castron
cenuşii,www.cimec.ro
lucrate cu mîna (2-4).
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1. ASEZAREA
GETO-DACICA DE LA COTU MICULINTI
.
.
Aşa

cum deja s-a arătat 1, terasele de pe culoarul Prutului au fost
intens locuite încă din paleolitic, fapt pentru care, începînd cu anul 1885,
cînd pentru prima dată în ţara noastră se decoperă la Mitoc unelte de
silex 2, această vale a fost frecvent vizitată de arheologi în cadrul unor
cercetări de suprafaţă, sau pentru a întreprinde săpături 3.
Zona Cotu Miculinţi - Crasnaleuca, cercetată cu minuţiozitate în
ultimii ani, atît prin săpături cît şi prin recunoaşterl 4 , ne-a oferit totuşi, în
toamna anului 1984, o adevărată surpriză prin descoperirea accidentală
a unei aşezări geto-dacice 5
Descoperirea s-a făcut cu prilejul unor excavaţii efectuate pe terasa
inferioară a Prutului, la aproximativ 0,5 km sud-vest de marginea satului
Cotu Miculinţi, în vederea turnării fundaţiei u:nei staţii de pompare, în
cadrul sistemului· de irigaţii care foloseşte apa rîului Prut.
În pămîntul scos din groapa rectangulară cu laturile de 8, respectiv
7 metri şi cu adîncimea de peste 3 metri, în care trebuia amplasată sala
1 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova,
Buc., 1970, p. 270-271 ; 274--281 ; A. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic a ljudeţului Botoşani, I, Buc., 1976, p. 85~94; N. Zaharia în Arh
Mold. 1, (1961), p. 23 ; N. Zaharia şi Em. Zaharia, in "Din trecutul judeţului Botoşani", 1974, p. 137.
2 Grigore Ştefănescu, Anuarul Biroului Geologic, III, 1885, nr. 1, Bucureşti,
1888, p. 20.
3 N. N. Moroşan, Academia Română, Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, t. IV, mem.
7, Bucureşti, 1927, p. 18 ; Idem, Comptes rendus ... , Institut Geologique de Roumanie, Bucureşti, 1933, t. XIX (1930-1931) p. 73-74; Idem, Anuarul Institutului Geologic al României, XIX, 1938, Buc., p. 33-52 ; 55-57 ; 60 ; C. S. Nicolăescu-Plopşor,
în Dacia, V-VI (1935-1936), p. 61-62 ; Al. Păunescu, in Dacia, IX (N.S.), 1965,
p. 5-31 ; Idem, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României, iBuc., 1970, passim; Maria Bitiri, in SCIV, 16, 1965, 1, p. 5-16 ; VL
Dumitrescu, Fouilles archeologiques en Roumanie 1970-1971, în Buletin d'archeologie Sud-Est Europeenne, 3/1975, p. 118 ; V. Chirica, în SCIV, 24, 1973, 1, p. 93101 ; Maria Bitiri, în Studii şi Materiale, Suceava, III (1973), p. 27-35 ; A. Pău
nescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Op. cit., passim.
4 Mihai Brudiu, Cercetări de teren la Crasnaleuca şi Cotu Miculinţi, în Hierasus, II (1979), p. 85-96.
5 Semnalarea acestui punct ne-a fost făcută de către arheologul Mihai Brudiu, sesizat de Simion Ştefan, preşedintele C.A.P. Crasnaleuca.
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motopompelor, au fost descoperite mai multe .fragmente ceramice getodacice, care au fost aduse la Muzeul de istorie din Botosani Ca urmare
obţinîndu-se aprobările legale, în toamna anului 1985 a~ i~treprins u~
sondaj de control în zona staţiei de pompare amintită (figura 1).
Staţia de pompare este amplasată la numai 18 m de marginea terasei
inferioare a Prutului, în vecinătatea unui izvor, numit de localnici "La
Uluce", în urma amenajării aici a unor jgheaburi de beton pentru adă
parea animalelor. Izvoare asemănătoare se află în aval, ţîşnind din rupturile terasei mijlocii, de sub o placă formată din roci dure, pe care localnicii o perforează cu mare greutate atunci cînd îşi construiesc în sat fîntînile.
În cadrul sondajului nostru, s-a trasat o secţiune lungă de numai 6 m
şi lată de 1 m, orientată pe direcţia vest-nord-vest 5500% 0 , paralelă cu
şanţul în care fusese montată conducta de aducţiunei a apei pentru irigaţii, furnizată de staţia de pompare. Şanţul conductei fiind astupat doar
in parte, a permis unele observaţii, încît secţiunea noastră a fost plasată
în dreptul locului unde pe peretele şanţului de conductă, incomplet astupat, se observa, Ja adîncimea de 0,50 m, o puternică arsură a solului. La
scurt timp de la începerea săpăturilor, problema arsurii a fost lămurită,
la aceeaşi adîncime începînd să apară fragmente de! cărămidă şi moloz,
urme puternice de fum, pînă la adîncimea de 0,70 m, unde se distingea
clar suprafaţa plană a unui cuptor de ars cărămidă. Odată cu adîncirea
in continuare a Secţiunii I, s-a trasat o altă secţiune (S II), perpendiculară
pe SI, punctul de contact al celor două secţiuni aflîndu-se la 8,40 m vestnord-vest de soclul transformatorului electric. Secţiunea a II-a, cu lăţimea
tot de 1 m, are lungimea de 18,60 m, orientată pe direcţia nord-nord-est
650 %0 • Capătul nordic al acestei secţiuni se aliniază cu stîlpii de beton
pentru linia aeriană de transport a energiei electrice, plantaţi pe panta
terasei mijlocii a Prutului, din zona numită "Saivane" 6.
Şi în S II s-a constatat existenţa vetrei de ars cărămidă din epoca
modernă, pămîntul fiind ars la roşu în .zona cuptorului pînă la adîncimt-a
de 0,90 m. Straturile amintite au fost perforate de gropi recente, umplute
cu oase de animale provenind de la animalele moarte de la ferma zootehnică, aflată în apropiere.
·În ambele secţiuni, la adîncimea între -0,90 şi -1,40 m s-a constatat
o depunere de loes, bolovani de calcar şi pietriş, toate cărate de pe coastă,
în care au fost antrenate materiale arheologice aparţinînd culturii Cucuteni, între care un frumos vîrf de săgeată cioplit şi cu retuşe în solz, lucrat
din silex (fig. 4/1), faze1 finale a epocii bronzului, cultura Noua (fig. 4/3)
şi fragmente ceramice din prima fază a migraţiei popoarelor, secolele IIIIV e.n. (fig. 4/4-8).
între -1,40 -1,55 m se află un strat de sol vegetal, bogat în humus,
in care s-au descoperit cîteva fragmente ceramice de culoare cenuşiu-că6 Mihai Brudiu, Op. cit., p. 88.
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rămizie, poroase, avînd cioburi pisate în pastă, asemănătoare cu fragmentele descoperite accidental şi aduse la muzeu cu un an înainte.
Sub -1,55 m depunerea de loes este sterllă din punct de vetlere
arheologic.
Depunerile enumerate demonstrează existenţa în zona staţiei de pompare a unui singur nivel de locuire geto-dacic, din vremea infiltraţiei bastarne, celelalte materiale aflîndu-se în poziţie secundară, spălate de pe
coastă de şuvoaiele de apă, parte. din ele (cele Cucuteni şi Noua), C:mstituind un exemplu de stratigrafie inversată.
În Jmediata vecinătate, pe coastă, se află, după cum o dovedesc depunerile aluvionare, o aşezare eneolitică cucuteniană, documentată prin
vîrful de săgetata de silex amintit, dar ;şi prin cercetările de suprafaţă
întreprinse de Mihail Brudiu 7.
Tot pe coastă, în zona grajdurilor C.A.P., după cum o arată fragmentele ceramice descoperite la stfprafaţă, se află o aşezare din sec. III-IV,
de pe timpul migraţiei popoarelor.
Cele mai multe materiale provin din stratul geto-dacic.
În secţiunile 1 şi II nu a fost surprins nici un complex de locuire,
dar în porţiunea săpată pentru amplasarea staţiei de pompare, cu o suprafaţă de peste 56 mp, potrivit informaţiilor primite, a fost distrusă o
locuinţă-bordei, lucru verosimil datorită fragmentelor ceramice provenind
de la categorii şi forme diverse de vase. Alături de ceramica grosieră, din
pastă comună, poroasă, compUisă din vase-borcan sau sub formă de clopot,
de culoare cărămiziu-cenuşie, expuse une~ arderi semi-oxidante '(fig. 2/
2-3; 5-9; fig. 3/11-13) omamentate cu proeminente, uneori crestate,
(fig. 2/2 ; 6) sau sub formă de butoni (fig. 3/11) şi de fragmente de strachină din aceeaşi pastă, s-au descoperit fragmente de castroane cu profil
· în formă de S (fig., 3/1-2 ; 4---ţ ; 8 ; 10) şi toartă în formă de X (fig.
3/3), unele dintre ele din pastă~bună, de culoare neagră, cu luciu, avînd
buza faţetată (fig. 3/1-2 ; 4-5) iar altele dintr-o pastă la fel de bună,
dar de culoare cărămiziu-gălbuie, cu faţetele rotunjite (fig. 3/8 ; 10) şi
două fragmente cără~fziu-gălbui cu suprafaţa încărcată cu barbotină (fig.
2/4 ; 3/9).
Sondajul, deşi de proporţii reduse, a dovedit existenţa unei locuiri
geto-dacice din secolele III-II î.e.n., pe Culoarul Prutului, la Cotu Micu
linţi. Curioasă mi se pare situarea aşezării la gura unui torent, pe conul
acestuia de dejecţie. Este posibil ca numai o parte a! aşezării să se afle
pe terasa inferioară a Prutului, restul aşezării fii;nd pe terasa mijlocie,
neinundabilă. Interesant ar fi să se J găsească necropola acestei a~ezări,
pentru. a se putea discerne componenţa etnică a populaţiei şi ritul funerar practicat.
Pentru realizarea acestor obiective, propun continuarea cercetărilor
în campaniile următoare.

7 Ibidem·.
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II. AŞEZAREA GETO-DACICA DE LA STRAHOTIN
Valea Jijiei constituie un alt culuoar bogat în vechi aşezări omeneşti,
mai ales începînd cu epoca neolitică 8 . La Strahotin, încă în 1981, cu
prilejul primei campanii de săpături în necropola getică aflată pe platoul
dealului purtînd numele satului, cu prilejul unor cercetări de suprafaţă,
în spatiul cuprins între drumul Strahotin-Gulioaia spre nord-vest, pîrîul
Hîrtop spre sud-est şi între grupul de locuinţe construite pentru angajaţii I.A.S. spre nord-est iar atelierul mecanic şi brutăria la sud-vest, spre
poalele dealului, au apărut fragmente ceramice mărunte din a doua epocă
a fierului.
În primăvara anului 1985, în incinta Depozitului de carburanţi al I.A.S.
Dîngeni, aflat în acelaşi perimetru, săpîndu-se fundaţia unui nou postament, pentru încă un rezervor de motorină, ar fi fost afectat un mormînt
orientat nord-sud. Despre această descoperirea accidentală am aflat abia
în luna iulie, cînd intenţionînd să continui săpătura în necropola getică,
m-am deplasat la Strahotin. De la cei cîţiva angajaţi care au fost martori
ai descoperirii n-am putut afla decît orientarea mormîntulud şi poziţia
întinsă a mîinilor, pe lîngă corp.
Cu permisiunea conducerii I.A.S. Dîngeni, am trasat în apropierea
noului rezervor (la 5 m est-nord-est), o secţiune lungă de 10 m şi lată de
1,5 m pe direcţia sud-sud-est 2800 %o - nord-nord-vest 6000 %0 , pentru
a verifica informaţiile vagi primite de la martori oculari.
Lucrările au fost mult îngreunate de existenţa rezervoarelor cu carburanţi, în imediata vecinătate şi de stratul de pietr(cş, gros de circa 1520 cm, întins la suprafaţa solului şi bine bătut, pentru a permite accesul
tractoarelor şi autovehiculelor pentru alimentare, pe orice vreme.
Stratul superficial, de 15-20 cm este format din sol arabil, cu mult
pietriş, lipsit de structură datorită baterii, fiind puternic impregnat cu
produse petroliere.
Sub stratul cu prund, pînă la -0,40 m s-a constatat o depunere cu
sol negru-cenuşiu, aparţinînd, după puţinele fragmente ceramice descoperite, secolelor II-III e.n. (fig. 5/7-8).
Urmează o depunere de sol brun-gălbui, groasă de aproximativ 20 cm
(între -0,40-0,60 m), conţinînd fragmente ceramice aparţinînd celei de
a doua epoci a fierului, geto-dacice.
Sub acest strat, se află o depunere de loes cu infiltraţii cenuşii, din
stratul superior, lipsit de material arheologic gros de 30 cm (între! 0,600,90 m).
Ultima depunere constatată în sondajul nostru, se află sub adîncimea
de 0,90 m, compusă din loes curat, galben, steril din punct de vedere
arheologic.
Deoarece sondajul s-a executat pe un teren afectat de lucrări de nivelare şi compresare, adîncimea depunerilor enumerate nu poate fi luată
8 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa,
&TI. Zaharia, Op. cit., p. 226-268
(passim) ; AL Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Op. cit., passim.
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în consideraţie decît pentru suprafaţa împrejmuită cu gard, a depozitului de carburanţi.
Secţiunea săpată a fost împărţită în carouri de 1/1,5 m, numerotate
de la capătul nord-nord-vestic spre cel sud-sud-estic, de la 1 la 10. ln
caroul 8 s-au descoperit fragmentele ceramice aparţinînd secolelor II-III
(daci liberi), iar în carourile 9-10, fragmentele ceramke caracteristice
geto-dacilor, în straturile corespunzătoare.
Descoperirile de fragmente ceramice tipice, ne permit să apreciem
că este vorba de o aşezare cu două nivele de locuire, primul aparţinînd
dacilor libe~i. din secolele II-III e.n., iar al doilea, celei de a doua epoci
a fierului. In stratul corespunzător dacilor liberi (sec. II-III e.n.) s-au
descoperit : un fund de strachină la roată, din pastă fină, de culoare
cafenie (fig. 5/7), un fragment mic de vas de asemenea lucrat la roată,
dar de culoare cenuşiu-deschisă, cu decor în val (fig. 5/8), obţinut prin
lustruire, un fragment de vas de culoare roşie, lucrat la roată, de dimensiuni mai mari şi fragmentul unui craniu de animal mic.
În stratul getic, din a doua epocă a fierului, s-au descoperit mai multe
fragmente ceramice lucrate cu mîna, de culoare cenu,'şie şi cenuşiu-cără
mizie, unele din pastă poroasă, ornamentate cu proeminenţe provenind
de la vase-borcan de mărime mijlocie şi un fragment ornamentat cu brîu
alveolar, provenind de la acelaşi tip de vas (fig. 5/1-4 ; 6). Un singur
fragment mai mare, provine de la o strachină cu marginea răsfrîntă în
afară şi profil în S, amintind profilul străchinilor de tip D b 2 de la Ferigile 9 (fig. 5/5). Acest vas, lucrat dintr-o pastă bună, de culoare cenuşie,
-este bine ars, faţa interioară fiind de culoare neagră-cenuşie. Buza stră
chinii este trasă spre exterior aproap-e orizontal, fiind împodobită cu o
proeminenţă-apucătoare de formă ovală.
In concluzie, sondajul a determinat stratigrafic, încă o aşezare getică,
pe cît se pare ulterioară necropolei aflată în ci.Irs de cercetare, situată
pe platoul aceluiaşi deal, la distanţa de aproximativ 1,5 km. ln continure,
-săpăturile pentru această aşezare geto-dacică, trebuiesc făcute în afara
depozitului de carburanţi, pe aceeaşi formă de relief, atunci cînd culturile
agricole vor permite efectuarea unei campanii de săpături, pentru a se
putea face noi precizări asupra celor două nivele de locuire depistate şi
.a culturii materiale corespunzătoare.
Deşi puţine !~i fragmentare, materialele descoperite la depozitul de
carburanţi, permit cunoaşterea a încă unei etape din evoluţia civilizaţiei
_geto-dacice în nord-estul Moldovei.

9 Al. Vulpe, Necropola

Hallstattiană

de la Ferigile, Buc., 1967, p. 38, fig.

ll3/15.

www.cimec.ro

P.

46

ŞADURSCHI

6'

i

o

2

3c.m

'--==--·

Fig. 2. Cotu

Miculinţi

-

Staţia

de pompare : Fragmente ceramice dacice din sec.
III-M î.e.n. (1-9)
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Fig. 1. Cotu Miculinţi

Staţia de pompare: F!'agment~ ceramice dacice şi de
III-II î.e.n.
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Fig. 4. Cctu Miculinţi - Staţia de pompare : Fragmente cerarnice (3-8) şi piese
de silex (1-2), aparţinînd eneoliticului (1-2), epocii bronzului (3) şi err:·~H migratiei poţoarelor, sec. Ili'-IV e.n. (4---8)
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Fig. 5. Strahotin - Depozitul de carburanţi al I.A.S. : Fragmente ceramice dacit'f
din a -:!ma epoc5 a fierului lucrate cu mina (1-6) şi din secolele II-III <' n., luwww.cimec.ro
crate
la roată (7-B)
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NECROPOLA DIN SECOLUL IV E.N. DE LA
JUDETUL
BOTOSANI
,
,

MIHĂLĂŞENI

OCTAVIAN-LIVIU

ŞOVAN

Mihălăşeni este situată într-o zonă propice aşezărilor
efectuate pînă în prezent relevînd existenţa urmelor
de locuire îcepînd din paleolitic pînă în perioada feudalismului tîrziu.
Dezvoltarea comunităţilor umane a fost favorizată de reţeaua hidrografică

Necropola de la

omeneşti, cercetările

abundentă, ca şi de soiurile
existenţă sedentară cu o

o

cern:oziomice levigate, care au permis acestora
economie bazată pe cultivarea pămîntului şi

animalelor.
Din· punct· de vedere geografic, microzona face parte din Cîmpia
Moldovei, mărginită ·la sud de Podi.f;;ul Central Moldovenesc, la vest de
Podişul Sucevei cu subunităţile sale de pe stînga Siretului, iar spre nord
şi est de rîul Prut, care nu formează o limită geomorfologică propriuzisă ; prezentînd aceleaşi caracteristici şi la est de Prut, ambele Cîmpii,
cea a Moldovei şi cea a Bălţilor, fac parte din regiunea geomorfologică
a Cîmpiei de eroziune a Prutului de mijloc 1.
Condiţiile naturale favorabile locuirii umane din Cîmpia Moldovei
sînt dovedite ~i de mulţimea descoperirilor arheologice datînd din sec.
IV e.n., aşezări şi necropole cunoscute prin cercetări de suprafaţă sau
prin săpături sistematice. Amintim aici cercetările întreprinse în aşeză
rile de la Corlăteni, Botoşani - Dealul Cărămidăriei, Truşeşti, Ionă
şeni, Glăvăneştii Vechi, Iaşi cartierele Fabrica de cărămizi, Ciurch.i
şî Nicolina, Dancu, Holboca, Băiceni, Drăguşeni, ca: şi în necropolele de
la HQrle\;?ti, Nichiteni, Hăneşti, Cucorăni, Iacobenii vechi, Erbiceni, Botoşani Dealul cărămidăriei, Leţcani, Miorcani şi Tocileni 2.
Necropola de la Mihălăşeni a fost descoperită în anul 1982, cu
prilejul unor lucrări de drenare a terenului de pe malul stîng al Başeului, în punctul ----,- numit de localnici Şesul Başeului aflat la egală
distanţă între satele Mihălăşeni şi Negreşti. Cu această ocazie s-au
descoperit trei morminte de înhumaţie, din care s-au recuperat 5 vase~

creşterea

1 V. Băcăuanu, Cfm-ryia Moldovei, Buc. 1968, p. 9.
2 Pentru situaţia pînă în 1966 vezi I. Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura
Sîntana de Mureş-Cerneahov pe teritoriul R.S.R., în AM, IV, 1966, p. 189-259 ;
N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova, Buc. 1970 ;
A. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani.
Buc. 1976.
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o oală lucrată cu mîna şi o alta din pastă zgrunţuroasă, două castroane'
din pastă fină şi un castron cu trei torţi, tot din pastă fină cenuşie 3.
Avînd în vedere importanţa obiectivului, în anul 1983 am început
campania de săpături", care a decurs în condiţii foarte grele, datorită
nivelului ridicat al pînzei freatice. Luînd in consideraţie situaţia topografică (v. harta) am trasat o secţiune perpendiculară pe firul văii,
pe lungimea martorului de terasă pe care se află necropola. Imediat
au apărut primele morminte! de incineraţie 1Şi înhumaţie. Săpăturile,
însumînd o suprafaţă de cea 1130 m2, au dus la deiScoperirea a 62 de
morminte, după cum urmează:
a) 16 morminte de incineraţie din care :
- 9 în urnă, cu şi fără capac ;
- 7 în groapă cu capac.
Unul din mormintele de incineraţie (M 62) a fost deranjat de cei
care au săpat groapa M 61, resturi de urnă, cenuşă, oase incinerate şi
inventar fiind azvîrlite alături, răspîndite în sol la cea 0,30 m adîncime.
Mormintele de incineraţie au apărut la o adîncime destul de mică, între
0,25 şi 0,70 m. Din cauza solului închis la culoare pînă la cea 1 m
adîncime, gropile nu au putut fi sesizate, cu excepţia M 19, care avea
o formă circulară. Datorită adîncimii mici la care au fost îngropate,
unele morminte au fost parţial distruse de arături. Drept capac s-au
folosit, atît la mormintele în urnă, cît şi la cele în groapă fragmente
ceramice provenite de la mai multe vase.
b) 46 morminte de inhumaţie din care :
34 cu orientarea în general N-S, unele cu devieri spre
spre NNE sau NNV ;
1 cu orientarea S-N ;
2 cu orientarea V-E;
2 cu orientarea VNV-ESE;
7 la care nu s-a putut determina orientarea.
Mormintele dP înhumaţie se aflau la adîncimi cuprinse între 0,35
şi 1,65 m, majoritatea lor fiind în gropi de cea 1 m adîncime. Cele mai
multe gropi au forma rectangulară cu colţurile rotunjite, unele mai
largi la picioam, altele la cap. În două cazuri, (M 14 şi 43) s-au găsit
trepte folosite pentru depunerea vaselor de ofrandă. În toate celelalte
cazuri, vasele au) fost depuse pe fundul gropii. La M 27, adîncimea
gropli la picioare era de 1 m, iar la ·Cap de 0,70 m, fundul gropii fiind
aşadar în poziţie oblică. Acest mormînt suprapunea M 28 (N-S şi adîncimea de 1,15 m faţă de NNE-SSV la M 27). Cele mai multe dintre
morminte aveau oriebtarea generală N-S, cu unele devieri spre NNE
sau SSV. La şapte dintre morminte nu s-a putut determina orientarea,
Şadurschi, Octavian-Liviu Şovan, Necropola de tip Sîntana de Mureş
Mihălăşeni, jud. Botoşani, în Suceava, X, 1983, p. 840-846.
Mulţumim în mod deosebit tov. Ion Ioniţă de la Institutul de istorie şi

3 Paul

Cerneahov de la

4
arheologie "A. D. Xenopol" din
t.impul campaniei de săpături.

Iaşi

pentru

îndrumările şi
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fntrucît scheleteJe erau puternic răscolite, iar gropile nu: au putut fi
identificate.
In mod obişnuit, scheletele erau în poziţie întinsă pe spate cu
mîinflle pe lîngă corp, uneori/ cu braţul stîng sau drept adus pe baz.ih
sau cu mîinile depărtate de corp. Într-un singur mormînt (M 42) am
sesizat antebraţul stîng îndoit din cot 1şi adus sub bărbie. În M 57 înhumatul era în poziţie întinsă pe burtă, cu mîna stîngă pe lîngă corp, cu
cea dreaptă îndoită din cot în unghi drept spre dreapta, cu capul pe
bărbie. M 18 şi 32 aveau scheletul culcat pe partea dreaptă, primul
cu piciorul drept îndoit din genunchi, al doilea cu ambele picioare.
În M 61 şi 41 scheletele erau întinse pe partda stîngă, cu picioarele îndoite. În cazul M 16, cu orientarea VNV-ESE, fără inventar, am sesizat aceeaşi poziţie întinsă pe spate, cu mîinile de-a lungul corpului.
O deshumare ulterioară probabil a greşit locul şi direcţia, negăsind
decît capul, care a fost mutat în noua groapă cu cea 0,80 m de locul
vechi.
M 18 cu orientarea VNV-ESE avea înhumatul aşezat în poziţie
culcat pe partea dreaptă, cu piciorul îndoit din genunchi şi fără inventar~ În M 25 şi 38, cu orientarea V-E, cu scheletele întinse pe
spate şi mîinile pe lîngă corp (la M 25 antebraţul drept pe bazinul drept)
nu s-a sesizat, de asemenea, nici un inventar.
De remarcat este faptul că şi în această necropolă s-au constatat
deranjări ulterioare ale mormintelor. Astfel în unele cazuri (M, 2, 17, 21,
43, 47, 49) a fost distrusă numai cutia toracică, restll'l scheletului ră
mînînd în poziţie anatomică. În alte cazuri, mormîntul a fost complet
deranjat, oasele fiind aruncate înapoi în groapă în cantitate mai mare
sau chiar foarte mică (M 8, 20; 33, 34, 39, 48, 50). În mai multe cazuri,
s-au descoperit oase de animale (M 28, 30), şi cărbuni (M 3, 28), aceştia
din urmă fiind găsiţi frecvent alături de oase calcinate şi cenuşă în
mormintele de incineraţie.
În cadrul inventarului găsit în morminte, ·ceramica este reprezentată masiv. Ea se poate împărţi în patru categorii :
1.
2.
3.
4.

Ceramică lucrată
Ceramică lucrată
Ceramică lucrată

cu mîna;
la roată din
la roată din

pastă fină ;
pastă zgrunţuroasă

;

Ceramică romană.

Ceramica lucrată cu mîna se· găseşte în procent foarte mic, fiind
reprezentată de vase de tradiţie dacică, de tipul oalelor borcan cu marginea uşor răsfrîntă la exterior şi cu butoni (M. 24 - înhumaţie) sau
toartă, folosită drept capac (în stare fragmentară) în M 1
sau de tipul oalelor cu marginea trasă spre interior, cu
origini în descoperirile de tip germanie (M 1, urnă).

o

cană

cu o

(incineraţie),

la roată din pastă fină este reprezentată în proCele mai multE:i sînt cele de culoare cenuşie cu o mare
varietate de tipuri ; oale, căni, castroane, fructiere. Dintre cănile cu o
toartă se remarcă un exemplar decorat cu rotinţa dinţată şi fundul plat,
Ceramica

lucrată

porţie majoritară.
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1ncizat cu o cruce şi un altul de mai mari dimensiuni, faţetat, imiitînd
vase din metal. Alte căni au gîtul cilindric sau tronconic (cu baza mică
in jos) şi corpul sferoidal sau bitronconic. S-a descoperit şi o amforetă
cu două torţi, gît cilindric şi corp sferoidal.
Castroanele şi străchinile de forme în general cunoscute, sînt în
număr mare1, un loc aparte ocupîndu-1 castroanele cu trei torţi. Unele
din vase sînt decorate în tehnica lustrului, remarcîndu-se pe cîteva fragmente şi tehnica decorului ştampilat.

Ceramica lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă este reprezentată
de oale cu buza răsfrîntă în afară, pîntec sferoidal, fundul plat sau inelar şi decor format din una sau mai multe linii incizate în regiunea
umerilor. Sînt prezente atît vasele de culoare neagră-ce;nuşie, cît şi cele
·cărămiziu-roşcate.

Oeramica romană este reprezentată doar
fină roşie lucrată la roată, cu gura trilobată.

printr-o

cană

din

pastă

'Cuţitele din fier s-au găsit atît la incineraţi, cît şi la înhumaţi~
toate păstrate fragmentar, datorită şi mediului utrned. în M 29 de incineraţie s-a găsit un cuţit în urnă şi unul în afara urnei, lipit de· partea
ei inferioară, pe cuţit păstrîndu-se şi resturi de la o ţesătură grosolană.
În mormintele de înhumaţie ele erau depuse fie pe bazin (M 31, 58) fie
între rotule (M 2). Remarcăm numărul redus al acestor obiecte.
Fusaiolele, de diferite forme şi aşezate, în general, fără nici o regulă,
.apar destul de frecvent.
Fibulele, destul de numeroase, sînt lucrate din bronz, fier şi ar:...
gint. Ele sînt de tipul cu piciorul întors .şi înfăşurat sau cu "piedică laterală", portagrafa fiind reali.zată prin îndoirea laterală a plăcii piciorului
{tip III la Tîrgşor). S-au găsit morminte cu una sau două fibule ; în
primul caz erau aşezate la tîmpla stîngă (M 14), pe umărul stîng (M 21,
42, 58) sau cel drept (M 28, 4 7), iar în al doilea caz pe umeri (M 17, 37,
52). La M 2 s-a găsit o fibulă de; bronz pe umărul stîng şi una din argint
pe umărul drept. în M 53 s-a descoperit şi o fibulă (numai semidiscul)
cu placă şi semidisc, pe umărul stîng.
Cuţitaşele de toaletă din bronz s-au găsit la incineraţi (M 1, 44, 62),
atît în urnă (M 1) cît şi în afara urnei (M 44) şi de asemenea la înhumaţi, în dreapta bazinului (M 40). Ele au tăişul şi vîrful ascuţit, ceafa
puţin mai groasă, mînerul constituind o prelungire a lamei prin îngustarea bruscă _şi simetrică a acesteia pe amîndouă părţile (ceafă şi tăi.ş).
Cataramele din bronz, doar trei exemplare, de tipuri diferite, una
in mormînt de incineraţie (M 10), celelalte două în morminte de înhumaţie (M 3 şi 21) erau aşezate în afara urnei şi respectiv, în regiunea
bazinului. Cea din M 10 este destul de mare, dreptunghiiUlară cu două
-colţuri drepte şi două rotunjite, spinul fiind fixat pe o axă paralelă cu
laturile lungi ale dreptunghiului. Celelalte două sînt de tipul cu verigă
:ovală, rotundă în secţiune, subţiată la locul de prindere al spinului (M 3),
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respectiv veriga rotundă, groasă :Şi circulară în secţiune, subţiată la locui
de prindere al spinului şi cu plăcuţă dublă rotunjită şi cu trei nituri.
Pandantivele-căldăruşă s-au descoperit în două morminte, unul de
incineraţie (M 62) şi unul de înhumaţie (M 2). Cele din M 2 erau de două
tipuri, cilindrice şi triunghiulare, cu fundul plat, respectiv în număr de·
trei şi două, găsite între rotule, împreună cu o fibulă din fier, două
scoici, un tub pentru ace şi un cuţit din fier, într-o grămadă ce sugerează
depunerea lor probabil într-o legătură din pînză. Căldăruşa din M 62 avea
formă cilindrică cu fundul plat, fiind găsită împreună cu un cuţitaş din
bronz şi o verigă simplă din bronz cu capetele ascuţite.
S-au mai descoperit printre alte piese din metal şi un clopoţel din
bronz, cu un decor format din patru grupe de cîte trei cercuri concentrice incizate şi cîte un punct în centru care perforează piesa, păstrînd
urme de aurire, precum şi ace de cusut din bronz.
Mărgelele, din sticlă, s-au descoperit în număr redus, doar cîteva
exemplare, cilindrice, ovoidale şi faţetate ; verzui, albastre şi alb-mat.
În morminte de înhumaţie, s-au găsit la gît, iar în M 44 de incineraţie,.
o mărgică a fost găsită în exteriorul urnei.
Pieptenii au fost descoperiţi în număr relativ mare, atît în morminte·
de' incineraţie cît şi în cele de înhumaţie, toate cu trei rînduri de plăci.
Ele sînt de mai multe tipuri;
- piepteni cu mînerul semicircular ;
- piepteni cu mînerul semicircular şi aripi laterale ridicate albiat ;.
- piepteni cu mîner semicircular şi aripi laterale drepte;
- piepteni trapezoidali cu alveole laterale pe mîner.
Plăcuţele interioare cu dinţi sînt în număr de 3, 6 sau 8. Pentru
prindere s-au folosit nituri din bronz. Decorul este executat prin tncizie, în general lin"ii drepte sau zigzaguri. In ceea ce prive.:Şte aşezarea lor·
în morminte s-a observat că majoritatea lor au fost depuşi la picloare.
S-ar părea că în această privinţă nu exi,stă o regulă generală, au fost gă
siti chiar si în vasele de ofrandă.
· Anali.za sumară a riturilor şi ritualurilor funo'rare ca şi a întregului
material rezultat pînă în prezent din necropola de la Mihălăşeni ne permite să o încadrăm, în baza analogiilor cu alte descoperiri, cum ar fi
cele de la Miorcani 5, Leţcani 6 şi Bîrlad-Valea Seacă 7 în Moldova, sau
acelea de la Tîrgşor tl, Spanţov şi Independenţa 9 în Muntenia, în cadrul
culturii Sîntana de Mureş-Cernjachov. Analogii apropiate se găsesc şi în
necropolele de acelaşi tip din U.R.S.S., cum ar fi ace1ea de la Budeşti 10 ,
Ioniţă, Necropola din sec. IV e.n. de la Miorcani (jud. Botoşani) în Ceristorice, V, 197 4, Iaşi.
6 AM, VIII, 1975, p. 203-280.
7 Dacia, NS, 24, 1980.
8 Gh. Diaconu, Tîrgşor. Necropola elin sec. III-IV e.n., Buc. 1965.
9 B. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al IV-lea e.n. în Muntenia, Buc ..

5 I.

cetări

1966.
10 E. A. Rikman, Pamjatnic epochi velikogo pereselenija nardov po raskopkam poselenija i mogil'nika Cernjachovskoj kul'tury u sela BudeSty, Chişinău, 1967.
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Mălăe.'iti 11 ,

Cernjachov 12 etc. AnalogiHe existente pentru majoritatea
materialelor descoperite pînă acum permit datarea acestei necropole
aproximativ în prima jumătate a sec. IV e.n. TotW?i, unele piese, cum
ar fi unele tipuri de .fibule şi de pi€\pteni, sugerează continuarea înmormîntărilor şi în a doua jumătate a sec. IV. Urmează ca săpăturile viitoare
să arate mai exact durata în timp a folosirii necropolei de la Mihălăşeni.
De asemenea, în acest fel, vor putea fi obţinute şi date suplimentare pentru o mai judicioasă interpretare din punct de vedere etnic.

LA NECROPOLE DU IV SIECLE NOTR~ ERE DE MIHALASENI,
DEP ARTEMENT DE BOTOŞANI

Resume
Dans la pm r iere campagne de fouilles archeologiques entreprises en 1983
a Mihălăşeni, d(~partement de Botoşani on a decuvert 62 tombeaux, desquels seize
d'incineration (9 en urne sans couverc!e et 7 en fosse avec couvercle) et 46 tombeaux d'inhumation (34 avec l'orientation N-S avec quelques deviations versJ le
NNE out NNOuest l'un oriente S-N, deux orientes Ouest-E, 2 orientes OuestNOuest
- ESE et 7 auxquels on n'a pas pu preciser l'orientation).
L'analyse des rites et des rituels funeraires ainsi que tout le materiei resulte
jusqu'a present de la necropole nous permettent de l'encadrer dans la culture
. Sîntana de Mureş-Cernjachov. Les analogies existentes pour la plupart des materiels permettent la datation de cette necropole dans la premiere moitie du IV-e
siecle notre ere. Pourtant quelques pieces telles certaines fibules de types different et quelques peiques suggerent la continuation des enterrements dans la
deuxieme moitie du IV-e siecle aussi.
Les fouilles futures demontl'eront plus exactement la dun~e dans le temps
de l'emploi de la necropole.

--·---11 MIA, 82, 1960, p. 253--302.
12 MIA, 116, 1964, p. 53-117; MIA, 139, 1967, p. 5-27.
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PL. 1. Mihălă~eni. Inventar din M 2. Pieptene (1), vas din pastă cenuşie luerată
Ia roată (2), cană pastă fină roşie (3), melci dQ mare, Cyprăea tigris (4), Murex
sp. (5), tub pentru ace (6), fibule din argint (7) şi bronz {8), cuţit din fier (9), panwww.cimec.ro
dantive din
fier (10-14).
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;
PL. II. Mihălăseni. Inventar din M 3. Vase din pastă caramtzte lucrată cu mina
(1), din pastă 'cenuşie lucrată la roată (2, 5), din pastă zgrunţuroasă lucrată la
roată (3-4), fibule dinwww.cimec.ro
bronz (6-7), cataramă din bronz (8).
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PL. III. Mihălăseni. Inventar din M 21. Vase din pastă cenuşie lucrată la roată
(1-5), din pastă zgrunţuroasă lucrată la .roată (7), fusaiolă (6), flbulă d~n bronz
(8), pieptene www.cimec.ro
(9), cataramă din bronz (10).
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M. IGNAT, N. UNGUREANU

Cercetările arheologice, de la Cîmpeni întreprinse în vara anului 19B5,
au avut ca scop verificarea şi, eventual, obţinerea unor date suplimentare referitoare la descoperirile de pe teritoriul acestui sat, din punctul
"La Iezătura Veche". Aceste descoperiri menţionate în cadrul unei ample lucrări se datoresc investigatiilor perieghetice ale lui N. Zaharia 1.
Atît din datele publicate, cît C?i din relatările primite de noi de la locuitori care confirmă întru totul informaţiile mai vechi, reiese că datorită
eroziunii, în malurile pîrîului Leahu au apărut patru morminte al căror
rit şi ritual era cu totul neobişnuit. Sintetizînd datele rezultă că în punctul menţionat, la o adîncime de 1,60 m s-au găsit cliduri de cîte trei
pietre rotunde, asemănătoare celor de moară, fără gîrlici. Sub fiecare
clid 2 se afla cîte un dolium sfărîmat de presiunea pietrelor. În aceste
vase s-au găsit resturi de schelete umane. Materialele au fost distruse
~i risipite, cîteva din ele păstrîndu-se în gospodăria lui Gh. Clipaciuc,
de unde în timpul cercetărilor noastre a fost recuperată o astfel de piatră (p. VII, 5) ce era de formă cllindrică cu diametru! de 3B cm şi o grosime de 9 cm.
Avînd în vedere aceste descoperiri, în anul 195B, N. Zaharia şi A.
Niţu întreprind un sondaj prin care se sesizează urme de locuire din
diverse epoci, fără să surprindă însă alte morminte asemănătoare celor
amintite mai sus, dar din mîlul de la fundul pîrîului au mai scos şi alte
resturi de vase mari, precum şi o piatră la fel cu cele găsite anterior 3 .
De asemenea, cu prilejul sondajului amintit s-ali descoperit şi o serie
de materiale arheologice pe care autorii le-au încadrat în mai multe perioade, şi anume : în sec. II-III e.n., în sec. IV e.n., ca şi în f~udalismul
timpuriu (sec. IX-XII) şi cel dezvoltat (sec. XVI-XVII), presupunînd

* Săpături de salvare efectuate cu sprijinul IEEUIIF - Botoşani (C. Purice,
director, D. Cantemir. inginer, cărora le adresăm şi pe această cale, mulţumirile
noastre).
1 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova
de la paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 250 ; pl. CXXXII/
5; CCLVI.I/9 şi CCV/14; v. şi Al. Păunescu, P. Sadurschi, V. Chirica, Repertoriul
arheologic al judeţului Botoşani, Bucureşti, 1976, p, 206 (XLVI. 2.C.).
2 Clid este forma sub care apare acest cuvînt in lucrările citate în nota
precedentă. Dicţionarul limbii române literare contemporane, val. I, Bucureşti,
1955, s.v. dă forma eZit, regionalism din Moldova şi Transilvania, cu sensul de
vraf, teanc de lucruri aşezate în ordine unul peste altul.
3 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, op. cit., p. 250; pl.
CCLVII/9.
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corespunzătoare.

intervalelor de timp

amintite 4.
Ţinînd cont de aceste descoperiri s-a impus reluarea cercetărilor
arheologice în acest punct. Locul numit "La Iezătura VechE.~" se află la
sud de satul Cîmpeni, în zona unde s-a amenajat pe la începutul secolului nostru un iaz, barîndu-se cursul pîrîului Leahu. Din această amenajare s-a păstrat numai barajul - un val de pămînt - iazul fiind secat,
după informaţiile primite, încă în preajma primului război mondial. Descoperirile amintite ca şi sondajele lui N. Zaharia .şi A. Niţu s-p.u efectuat
tocmai în preajma acestui val de pămînt, în locul unde el întîlneşte albia
pîrîului Leahu.
Săpăturile arheologice din campania anului 1985 ali fost amplasate
tot în aceeaşi zonă (pl. VIII), avînd ca obiectiv principal depistarea altor
monumente de felul celor descoperite anterior şi apoi precizarea acestui
ritual funerar atît de puţin obişnuit ca şi a nivelurilor de locuire semnalate prin sondajul efectuat de N. Zaharia şi A. Niţu.
În ceea ce priveşte mormintele, săpăturile noastre, din păcate, au
fost infructuoase, nedescoperind alte complexe funerare şi nici fragmente
ceramice care să aparţină unor vase de mari dimensiuni. Aşa cum s-a
specificat, din toate informaţiile reiese că aici s-au găsit schelete omeneşti depuse în vase; pe care N. Zaharia le numeşte de tip dolia. Avînd
rn vedere forma ::şi decorul unui fragment de vas care a fost recuperat 5
acestea se pot data în sec. IV e.n., aparţinînd culturii Sîntana de Mureş,
unde astfel de vase sînt cunoscute sub numele de Krausengefăsse. Evident, acest tip de mormînt de inhumaţie nu ne este cunoscut şi nu putem aduce în discuţie nici un fel de elemente care să clarifice descoperirile menţionate.
în schimb, săpăturile efectuate în campania din 1985 au putut preciza perioadele de locuire din punctul respectiv. Astfel, urmele atribuite
de N. Zaharia secolelor II-III e.n. nu se confirmă, ele fiind, foarte
probabil, confundate cu cele aparţinînd sec. IV .e.n. La fel trebuie să
subliniem că în suprafeţele cercetate de noi nu au apărut materiale care
să poată fi datate în sec. IX-XII, locul numit "La Iezătura Veche"' fiind
locuit în două perioade distincte : în sec. IV e.n. şi în sec. XVI-XVII.
Menţionăm că suprafeţele cercetate au fost deranjate, parţial, de lucră
rile de amenajare a iazului amintit. Cu toate acestea s-au surprins două
locuinţe de suprafaţă şi o groapă menajeră.
Locuinţa 1 distrusă parţial de eroziunea datorată pîrîului Leahu,.
consta dintr-o răspîndire de chirpic ars şi fragmente ceramice, nedepistîndu-se alte elemente constructive ceea ce a determinat să nu putem
preciza forma şi orientarea locuinţei. Semnalăm că între vestigiile acesteia s-a găsit şi un fragment de fibulă (pl. VII, 4).

4 Ibidem.
5 Ibidem ; pl. CCVII/5.
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Locuinţa 2 afectată de constructorii barajului era reprezentată prin
chirpic ars, pietre şi puţine fragmente ceramice risipite. Nici aceasta
nu a putut fi delimitată cu precizie.
Groapa cu profilul în formă de trunchi de con, cu diametru! gurii
de 3 m, iar cel al fundului de 1,80 m, avea o adîncime faţă de nivelul
actual de călcare de 2,90 m. În umplutura gropii s-au găsit, mai ales
în straturile superioare ale acesteia, multe fragmente ceramice, oase de
animale, o fusaiolă şi o piatră de ascuţit.
Ceramica descoperită în aceste trei complexe se compune, în cea
mai mare parte, din fragmente de vase lucrate cu roata, fine, de culoare
cenuşie aparţinînd unor forme diverse de oale, castroanci, pahare, căni
etc., unele dintre ele omamentate prin lustruire (pl. II, III, IV). Nu lipseşte nici ceramica lucrată la roată, din pastă zgrunţuroasă, formată din
fragmente de oale cu fundul plat, din vase de provizii cu buza teşită
orizontal, decorate cu benzi de linii drepte, sau în val (pl. V). Ceramica
lucrată cu mîna ca .;;i cea de import -aste foarte puţină, ultima categorie
fiind reprezentată din cîteva fragmente din pereţii sau din torţile unor
amfore cărămizii.
Dintre obiectele de uz curent menţionăm descoperirea unei fusaiole bitronconice (pl. VII, 2) şi a unei pietre de ascuţit (cute) cu urme
de întrebuinţare relativ îndelungate (pl. VII, 6).
Desigur, materialul ceramic descoperit încadrează vestigiile de la
Cîmpeni în rîndul aşezărilor aparţinî.nd culturii Sîntana de Mureş, unde
astfel de locuinţe şi amenajări gospodăreşti sînt cunoscute 6 • Avînd în
vedere că ceramica zgrunţuroasă reprezintă aproximativ numai 1/4 din
cantitatea de ceramică lucrată la roată putem afirma că aşezarea del la
Cîmpeni aparţine unor faze timpurii ale acestei culturi 7 . Pentru încadrarea mai exactă a descoperirilor avem în vedere şi fi bula găsită în L 1.
Este o fibulă de formă circulară, cu email (pl. VII, 4), de origine romană,
încadrată în tipul numit Scheibenfibel care se datează, în linii generale,
în sec. II-III e.n. s. Exemplarul nostru a fost mai mult ca sigur reutilizat, în veacul următor, întrucît poartă urmele unor reparaţii antice prin
fixarea unui nit şi a unei bucăţi de tablă de bronz îndoită în aşa fel

6 I. Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura Sîntana de Mureş - Cerneahov pe teritoriul R. S. România, in Arh. Mold., 4, 1966, p. 196-198; 210-217.
7 Idem, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, IW?i, 1980, p. 105.
8 Fibule de acest tip sint larg răspîndite in provinciile Imperiului dar sint
cunoscute şi in afara lor. O. Almgren data astfel de fibule in prima jumătate
a sec. III e.n. (Studien ii,ber nordeurop(iische Fiberlformen, Leipzig, 1923, p.
102-103, pl. X, fig. 223, 225). Patek spune că fibulele acestea au fost folosite mai
ales in a doua jumătate a sec. II şi la inceputul sec. III, !van Peskai' oprindu-se,
în general, la aceiaşi datare (Fibeln aus der romischen Kaiserzeit in Măhren,
'Praga, 1971, p. 100). Fibule cu balama, emailate sint cunoscute şi in Dacia romană (l. H. Crişan, Fibule romane din colectiile Muzeului de istorie al Transilvaniei, in Acta MP, 3, 1979, p. 296, pl. V/1-6; N. Gudea - V. Lucăcel, Fibule
rorr4ane în Muzeul de istorie şi artă din Zalău (I), in Acta MF, 3, 1979, p. 351, pl.
XXVI/333-337. Cea mai apropiată analogie la Christian Peschek, Die Germanischen Bodenfunde der rămischen Kaiserzeit in Mainfranken, MUnchen, 1978, p. 25,
pl. 55,2.
1
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vechime. Această piesă întă
a Cl!şezării de la Cîmpeni în

Cercetările noastre au precizat existenţa la Cîmpeni a unei aşe
zări aparţinnd culturii Sîntana de Mure~, dezvel;nd cîteva complexe din
-:xtrcmitatea sudică a acesteia, ea întinzîndu-se mult spre nord, peste
pîrîul Leahu, pe teritoriul satului actual. Avînd în vedere această plasare
topografică a locuinţelor dezvelite, deşi în epoca la care ne referim spa
ţiul locuit era bine delimitat de cel destinat necropolei, o anumită eivoluţie
teritorială nu exclude categoric şi prezenţa unor morminte. Elucidarea
problemelor ridicate de prezenţa unei eventuale necropole ca şi o cunoaştere mai precisă a evoluţiei aşezării de tip Sîntana de Mureş de la
Cîmpenl presupune însă continuarea cercetărilor, mai ales că în zona înconjurătoare sînt numeroase descoperiri aparţinînd acestei culturi, dove-

dind o mare concentrare de astfel de vestigii într-un teritoriu relativ
restrîns 9 .
Cum s-a menţionat mai sus, cu prilejul cercetărilor amintite s-au
găsit şi urme ce pot fi datate în sec. XVI-XVII. Acestea constau exclusiv din fragmente ceramice găsite la baza solului vegetal, de-a lungul secţiunii, fără să aparţină vreunui complex de locuire. Fragmentele
provin dln vase diferite ca formă ce se pot sigur încadra mai cu seamă
spre sfîrşitul sec. al XVII-lea, fiind în legătură cu existenţa unor bogate
urme de locuire din evul mediu făcute pe teritoriul satului Cîmpeni 10 ,
între care şi un tezaur cu obiecte· de podoabă' din aur şi argint ca şi
din monede polone>ze (emisiuni din anii 1585-1601), descoperit la începutul secolului nostru 11.
Din toate acestea rezultă că teritoriul satului Cîmpeni are bogate
şi interesante vestigii arheologice care se cer a fi în continuare investigate pentru o mai bună cunoaştere a istoriei MoldovPi de nord

9. Al. Păune5cu, P. Şadurschi, V. Chirica, op. cit., p. 205-207 (KLVI. l.B.;
XLVI.2.D.; XLVI.2.H.; XUVI.2.1.; XLVI.2.K.).
10. Ibidem, p. 205-207 (XLVI.2.A.; XLVI.2.B.; XLVI.2.C.; XLVI.2.D.; XLVI.
2.E.; XLVI.2.E.; XLVI.2.H.; XLVI.2.1.; XLVI.2.K.).
11. Ibidem, p. 205 (XLVI.2.A.). Menţionarea unUi tezaur cu monede romane
la Cîmpeni este desigur o confuzie, cf. M. Ignat, Consideraţii cu privire la circulaţia monetară din sec. II-III e.n. în nordul Moldovei comunicare la Cel de
al II-lea Simpozion naţional de numismatică, Suoeava, 1985.
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Pl. VI. Cîmpeni. Ceramică din sec. XVII-XVIII. G 1 (1, 5, 7,) ; S 1 (2-4, 6).
Pl. VII. Cîmpeni. Ceramică din sec. XVII-XVIII.
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Pl. VII. Cîmpeni.
piartă

Ceramică romană

din sec. IV, 1 ·(G1) ; 3 (S1) ; fusaiolă, 2 (51)
de Ia Gh. Clipaciuc din Cîmpeni, 5 ; cute de ascuţit
din gresie, 6 (G 1) ; fibulă romană, 4 (L'1).
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CUi PRIVIRE LA UN NOU CRAN!U DE TAURIN
(BOS TAURUS) ACORNUT PROVENIND DIN TURBĂRIIA
DE LA LOZNA (JUDEŢUL BOTOŞANI)
S. HAIMOVICI, C. RUSU

Resturi osoase de taurine acornute (acest caracter poate fi evidennumai dacă este prezentată în material' partea mai posterioară a plafonului craniulu~. care reprezintă tocmai zona unde în mod normal se
dezvoltă coarnele) au fost găsite pe teritoriul Europei, în staţiunile arheologice, în diverse epoci pre şi protoistorice, dat· numărul lor este totuşi
extrem de redus. Se ştie bine că .şi azi, în cadrul diverselor rase de cornute mari, apar foarte rar indivizi fără coarne', în limbaj popular aceste
exemplare fiind denumite vite ·"ciute". Fenomenul, foarte sporadic dealtfel, este bine cunoscut de biologi, reprezentînd variaţii neereditare
(modificaţii) netransmisibile la urmaşi.
Se cunosc însă actualmente rase de taurine acornute' care au rezultat în urma unor mutaţii ereditare şi care sînt crescute în unele zone ale
Europei, întrucît din punct de vedere zootehnic sînt mai avantajoase
decît vitele cornute. Asemenea re1se de taurine acornute existau încă din
antichitate, Herodot, Hippocrate şi Strabon scriind despre vitele fără
coarne ale sciţilor, iar Claudius Aelianus semnalînd prezenţa lor în
Moesia.
Studile asupra materialului paleofaunistic provenind din staţiuni
scitice din Crimeea şi de pe teritoriul de astăzi al Ungariei, au confirmat
spusele scriitorilor antici referitoare la vitele crescute de această populaţie. Noi am găsit în staţiuni dacice din Moldova un număr relativ mare
de cranii aparţinînd unor taurind acornute, considerînd astfel că şi dacii
aveau o asemenea rasă (poate aceea despre care scria C. Aelianus) 1. In
aşezarea de la Lozna-Hlibicioc am evidenţiat cele mai multe şi mai întregi cranii aparţinînd unor vite acornute şi tot aici s-a găsit scheletul
complet al unui exemplar de taurin fără coarne 2.
Craniul la care ne referim în această notă se găseşte în colecţia Muzeului de ştiinţele naturii din oraşul Dorohoi şi provine cu precizie din
ţiat

1. Haimovici S., De l'existence d'un type de taurins (Bos taurus) acornu
eleve par les thraco-dace;; sur le territoire de la Moldavie, Dacia, 28, 1984, p.
153-155. în această lucrare se. găsesc toate detaliile despre vitele acornute actuale şi subfosile.
2. Hai.!!lovici S., Şadurschi E., Studiul materialelor paleofaunistice de epocă
dacică, descoperite in turbăria de la Lozna, Hierasus, anuar 1981, p. 91-97 ; Haimovici S., Beleniuc G.., __yn exemplar de Bos taurus acornut, găsit în turbăria de
la Lozna in stratul de -e~~" daci.că, llierasus, anuar 1983, p. 205.---209.
:1>;-.l,
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turbăria
siderăm,

de la Lozna. Deşi apartenenţa în timp nu este precizată îl condat fiind datele cunoscute pînă acum, că el aparţine vitelor dadlor din această zonă. Astfel numărul, şi aşa suficient, al exemplarelor
acornute, se mai măreşte' cu unul arătînd indubitabil, dat fiind multitudinea materiarului, că dacii aveau un tip rasial acornut de taurine şi nu
poate fi vorba doar de indivizi fără coarne ce apar sporadic şi din cînd
în cînd în populaţiile de cornute.
Craniul apare de culoare brună închisă, ca şi celelalte resturi osoase
axtrase din turbărie. Partea anterioară a sa este ruptă, nazalele lipsesc,
iar în n~giunea frontală posterioară se găseşte o puterincă discontinuitate
care se prelungeşte şi pe occipital ; este probabil că în această zonă osul
a fost intenţionat dislocat pentru a se ajunge la creer, care a fos~ scos
pentru a fi folosit în scopuri., alimentare. Orbitele nu sînt prea proeminente, fosele temporale relativ largi, frontale apar în zona interorbitară
u:şor concave pe linia mediană, ele fiind probabil plane către partea posterioară a frunţii. Aici (cu toată lipsa de substanţă osoasă arătată mai
sus) se constată că nu apar cepii coarnelor, observîndu-se astfel foarte
net caracteristicile unui cr~niu acornut. Dat fiind faptul că sutura interfrontală este încă complet deschisă şi că un M2 in situ apare doar mijlociu erodat, credem că individul respediv nu avea mai mult de 5-6
ani. O oarecare îngustime a craniului, cît şi caractere de gracilitate par
"pleda pentru un exemplar femel.
Iată şi cele cîteva măsurători care au putut fi executat (în mm) :
Lungimea craniului neural (Ba.-:Na.) = (215)
Lărgimea maximă a frunţii (Ect.-Ect.) = 203
Lărgimea mastoidiană (Ot.-Ot.) = 198
Lărgimea obrajilor (la tuberculul maxilar) = 136
Lungimea dinţilor jugali = 114
Menţionăm că datele metrice de mai sus sînt, în mare, asemănătoare
cu cele găsite la alte două cranii acornute de la Lozna studiate de noi
anterior, putîndu-se constata că vitele dacice din această staţiune erau
de o talie pe care o putem considera în medie drept destul de mică 3.

RESUME

Les auteurs etudient un crâne fragmentaire de Bos taurus sans cornes, trouve
dans la tourbiere de Lozna. Il appartient probablement a un type racial acornu
eleve par les populations daces de la Moldavie.

3. Vezi

lucrările

de la nota 2.
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STUDIUL PRELIMINAR AL MATERIALULUI FAUNISTIC
DIN AŞEZAREA CUCUTENTANA DE LA MITOC VALEA LUI STAN (JUDEŢUL BOTOŞANI)
S. HAIMOVICI

Aşezarea de la Valea lui Stan se găseşte situată în nord-estul judeţului Botoşani, lîngă Prut, aproape de bine cunoscuta staţiune paleolitlcă de la Mjtoc. Săpăturile executate în 1978, au pus în evidenţă o aşe
zare neolitică care aparţine sfîrşitului cucutenianului, adică unuL B final.

Intrucit materialul faunistic descoperit provine de la o singură campanie de săpături, el nu este prea abundent şi nici prea variat, cifrîndu-se la circa 1100 resturi. Acestea provin de la două grupe mari de
animale : moluşte şi mamifere.
Moluştele sînt reprezentate prin 340 resturi, ceea ce reprezintă astfel cam 30% din material. Sînt prezentate atît cochilii de gasteropode,
în număr de 260, care aparţin, pe deoparte, melcului comun - Helix - ,
iar pe de alta, unei specii de talie mai mică - Cepaea vindobonensis - ,
cît .şi valve de lamelibranhiate, cam 80, care provin de la scoica de rîu
(Unio, cele mai multe aparţin de la U. crassus).
Mamiferelor le aparţin 2/3 din ,resturi, dar numai 387 fragmente
au putut fi determinate cu precizie, adică putîndu-se da pentru ele o
daignoză specifică. Celelalte pot fi considerate ca1 material "nedeterminabil", fiind format din aşchii osoase, resturi nesemnificative, mai ales
de craniu, coaste şi vertebre. Aproape în totalitatea lor, acestea, după
caracteristicile morfoscopice provin de la Boc/Cervus, deci de la nL?te
artiodactile de talie mare.
În tabelul alăturat dăm spetiile de mamifere determinate, împreună
cu frecvenţa lor, pe fragmente şi indivizi prezumaţi.
Fragmente

Indivizi

Specia
Nr. abs.
1

Meles meles
Vulpes vulpes
Sus scrofa ferus
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Bos primigenius

2

1

2
1
19
86
4
2
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%

Nr. abs.

3

4

0,52
0,26
4,91
22,22
1,03
0,52

1
1
4

11
2
2

%
1

5
1,76
1,76
7,01
19,29
3,51
3,51
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2
Canis fami!iaris
Sus scrofa domesticus
Bos taurus
Ovicaprinae (Ovis et Capra)
TOTAL

2
21
233
17

3

4

5

0,52
5,42
60,20
4,40

2
6
21
7

3,51
10,52
36,84
12,28

57

387

Se poate constata astfel prezenţa a şase specii sălbatice şi a celor
cincl domestice, caracteristice pentru neolitic : taurinele, ovicaprinele
(Ovis et Capra), porcinele şi cîinele.

Mamiferele

sălbatice

Bursucul (Meles meles) este reprezentat prin două resturi, un fragment de omoplat, nemăsurabil şi unul de tibie, a cărei epifiză inferioară
măsoară 21 mm.
Vulpea (Vulpes vulpes) are doar un singur rest osos, un fragment
de maxilar inferior cu o parte a dinţilor jugali in situ.
Mistreţul (Sus scrofa ferus) prezintă resturi relativ abundente, dintre care unele au putut fi măsurate. Astfel distingem un M3 cu lungimea de 44 mm, trei epifizei inferioare de humerus cu lărgimea maximă
de 52, 54 şi 55 mm, trei epifize superioare de radius cu lărgimea maximă
de 39, 40 şi 42 mm şi trei epifize inferioare de tibie cu lărgimea maximă
de 40, 41 şi 43 mm. Menţionăm .şi existenţa unui canin superior de mascul care a fost şlefuit şi i s-a făcut o gaură în regiunea sa radiculară.
Deşi resturile măsurate nu reprezintă chiar piese capitale, totuşi mistreţul din aşezarea de la Mitoc era de talie mare, masiv.
Cerbul (Cervus elaphus) are frecvenţa cea mai înaltă, el alcătuind
cam 1/5 din întregul material atribuit mamiferelor (dacă mai luăm în
considerare .şi faptul că multe din resturile "nedeterminabile", provin
tot de la această specie, este foarte evidentă abundenţa sa).
între cele 86 fragmente detelrminate 9 sînt resturi de coarne, dintre
care trebuie să remarcăm două ca semnificative : una reprezentată printr-un fragment de bază, provenită de la un individ doborît,' care era
precis de talie mare (deşi nu s-au putut executa măsurători) şi o porţiune distală de corn, avînd o corană de tip cupă cu patru ramuri : două
ramificaţii mai lungi, una scurtă, aproape ca un tubercul iar cea de a
patra, sfărîmată, find însă probabiJl deasemenea destul de dezvoltată.
Dintre 9' resturi de maxilare, la 7 s-aU: păstrat o parte a dinţilor
jugali, putîndu-se rfQilarca că toate acestea aparţin la indivizi maturi,
la trei dintre ei dentiţia fiind chiar puternk erodată (peste 7 ani). Abia
două resturi de oase lungi provin de la neadulţi.
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Măsurătorile executate pe un număr destul de mare de fragmente
de oase lungi, atestă prezenţa unui cerb de talie mare şi masiv, în medie
mai puternic decît cerbul carpatin actual, aşa cum de altfel este caracteristic şi pentru alte aşezări neolitice din ţara noastră.
Căpriorul (Capreolus capreolus) prezintă doar patru resturi, două
fiind resturi de coarne; dintre acestea se remarcă unul, aparţinînd la
un individ încă nematur ce a fost doborît. O epil:fiză superioară a radiusului are o lărgine de 27 rnm.
Bourul (Bos primigenius) este reprezentat prin două resturi şi anume
un M3 care are lungimea de 36 mm şi o epifiză 5Uperioară a radiusului
a cărei lărgime este de 105 mm. S-ar putea totuşi ca această specile să
fi fost ceva mai frecventă, unele dintre resturile sale, aparţinînd unor
indivizi de sex femel, deci mai gradle, să le fi trecut în cadrul materialului pe care noi l-am atribuit taurinelor domestice. Totuşi, chiar dacă
acest lucru a avut loc, frecvenţa bourului apare cu mult mai scăzută, în
cadrul materialului determinat, decît aceea a cerbului.

Mamiferele domestice
Cîinele (Canis familiaris) este în cantitate mică, aparţinîndu-i doar
resturi de maxilar inferior foarte fragmentare, încît nu au putut
fi prelucrate biometric. Cele două piese provin de la indivizi diferiţi,
unul de' talie mică asemănător tipului "palustris", iar altul poa:te puţin
mai masiv, ce ar corespunde tipului "intermedius".
Porcul (Sus scrofa domesticus) are resturi relativ abundente, dar
foarte fragmentare, încît aproape că nu s-a putut executa nici o măsw
rătoare. Mai mult somatoscopic se poate constata că el este reprezentat
printr-o formă de talie mică, asemănător aşa-zisului tip ,.palustris", care
este bine reprezentat şi în cetlelalte aşezări cucuteniene. Trebuile men...
ţionat că din cele şapte resturi de maxilare inferioare existente do~
patru aparţin unor tineri, două provenind de la adulţi (în jurul vîrstei
de doi ani), iar unul chiar de la un ind1vid de 4-5 ani.
Ovicaprinele (Ovis et Capra) au resturi apropiate cantitativ cu cele
ale porcinelor. Este interesant că ge1nul Capra, apare mai frecvent decît
genul Ovis. Astfel s-au găsit cinci coarne< fragmentare aparţinînd capri
nelor, dintre care două, dat fiind masivitatea 'lor, provin de la masculi,
iar celelalte trei de la femeie ; se evidenţiază faptul că toate aceste coarne
aparţin tipului "prisca". Semnalăm totodată un fragment de craniu de
Ovis, ce poartă un corn foarte mic, de aproape tre<i centimetri lungime,
arătînd astfel că existau şi ovine femeie cornute, dar aceste coarne erau
scurte şi foarte gradle, încît probabil că pe viu abia se observau. Puţine măsurători au fost executate pe fragmente ale oaselor extremităţilor,
aratăă că ovinele de la Mitoc erau de talie mică, cel mult mijlocie.
Taurinele (Bos· taurus) au o frecvenţă foarte înaltă : circa 2/3· di'n
totalitatea fragmentelor şi peste 1/3 din numărul indivizilor prezumaţi,
printre speciile de mamifere determinate ; la acestea se adaugă şi madouă
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joritatea resturilor osoase considerate ca "nedeterminabile-", care aparţin
cu siguranţă tot acestui grup.
Avînd în vedere cantitatea mare de resturi care provin de la această
specie, au fost găsite aproape toate segmentele osoase, dar totuşi nu
există nici un os întreg. Au putut fi executate însă un număr suficient
de măsurători, pentru a se putea da o caracterizare satisfăcătoare din
punct de vedere biomettric a taurinelor crescute de locuitorii din aşeza
rea de la Mitoc. Se poate astfel constata o largă variabilitate dimensională, dar, în mare vitele respective se încadrează între limitele caracteristice pentru tipul "primigenius". Variaţia puternică de mărime s-ar
datora în special faptului că dimorfismul sexual apare încă foarte evident, dar estel posibil ca ea să fie dată toţodată de existenţa unor hibrizi
rezultaţi din încrucişarea naturală între taurinele domestice şi strămoşul
lor sălbatic, bourul, evident existent în zonă, cît .ş'i fapul că unele resturi osoase de femeie de B. primigenius să fie trecute la materialul atribuit vitelor domestice; de exemplu un fragment cu epifiza su~,rioară
a radiusului avînd 98 mm lărgime şi un rest de metacarp cu epifiza superioară prezentînd o lărgime de 1 mm, pe care noi le-am considerat
că aparţin unor tauri domestici, ar putea să provină tot aşa de bine de
la femeie de B. primigenius.
Dintr-un număr, de 18 fragemnte de maxilare infeHoare, care prezintă cel puţin o parte a dinţilor jugali se poate constata că doar trei
aparţin unor indivizi încă tineri, sub doi ani, toate celelalte avînd de
acum dentiţia cu un grad mai mic sau mai mare de eroziune, unele exemplare merg_înd chiar pînă la vîrsta de aproximativ 7-10 ani.

*

*

*
Avînd în vedere frecvenţa diferitelor specii şi grupe dei animale,
unele caracteristici care se evidenţiază din stadiul lor biometric şi morfoscopic putem defini unele particularităţi ale vieţii materiale a locuitorilor din asezarea cucuteniană de la Mitoc.
Trebuie să menţionăm de la început, că moluştele, atît gateropodele
cît şi lamelibranhiatele, făceau obiectul unei ocupaţii prin faptul că erau
intens adunate. Dat fiind talia foarte mică a acestei grupări de animale,
ponderea lor în acoperirea necesităţilor de hrană era totuşi minimă. Important este faptul că cucutenienii practicau culesul, care sei păstrează
deci la o populaţie neolitică ajunsă la; un înalt grad de dezvoltare economică. Totuşi considerăm că locuitorii de la Mitoc erau culegători de
moluşte mai degrabă pentru a-şi satisface unele cerinţe de· ordin gastronomic şi nu pur .şi simplu din nevoia de a-şi completa o parte din hrana
zilnică, căci altfel nu ar fi neglijat complet, sau aproape complet, alt~
surse de hrană cum ar fi pescuitul, prinderea reptllelor (chelonienilor) şi
::1 păsărilor, pentru care mediul înconjurător le era, deasemenea, cu totul propice.
Vînătoarea avea însă un rol destul de important după cum reiese
clar din frecvenţa mamiferelor sălbatice (29,19% din fragmente şi
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36,84% din indivizii prezumaţi). Se practica mai ales vînatul în scopuri
alimentare, el concentrlndu-se asupra a patru specii de artiodactile : cerbul, mistreţul, căpriorul şi bourul, primul avînd frecvenţa cea mai înaltă.
Creşterea animalelor trebuie socotită drept o ocupaţie de bază.
Ponderea cea mai înaltă o avelau taurinele, aceasta considerînd si talia
·lor specifică, mult mai mare în raport cu aceea a porcinelor şi' ovicaprinelor. Astfel necesităţile de proteine animale erau acoperite într-un
grad foarte înalt de către cornutele mari. Este totodată foarte probabil
că taurinele şi ovicaprinele erau ţinute mai înţîi pentru scopuri utilitare
şi în mod secundar folosite ca producătoare de carne.
În ceea ce priveşte peisajul geografic din jurul aşezării de la sfîr~i
tul cucutenianului de la 1\litoc, trebuie să precizăm că în zonă, pe lîngă
pădurea din lunea Prutului, existau mari masive forestiere, care dată
fiind altitudinea locului, erau alcătuite din stejăriş amestecat. Spaţiile
mai deschise, lizierele şi subarbore'tul ocupau spaţii mai restrînse, întrucît căpriorul şi bourul au o frecvenţă destul de joasă.

L'ETUDE PRELIMINAJRE DU MATERlEL
PALEOFANIQUE DE L'ETABLISSEME!NT CUCUTENIEN DE MITOC
-VALEA LUI STAN (DEPART DE BOTOŞANI)
REsUME

La station neolithique cucutenienne (phase B final) est situee dans le NE
du departement de Botoşani tout pres de la riviere de Prut.
On a trouve des mollusques : Helix, Cepaea et Unio et des restes des mammiferes (voir les especes et leur frequence dans le tableau). On presente pour
chaque espeece les caracteres typologiques, morphologiques et biometriques. On
constate quelles sont les occupations de habitants et les caracteristiques du millieu
environnant.
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STUDEUL RESTURILOR PALEOFAUNISTICE DIN AŞEZAREA
DE! LA LOZNA- STRATENL DATIND DIN SECOLELE
VII-VIII E.N.
SERGIU HA:IMOVICI

Cu privire la a doua jumătate a mileniului I e.n., datele referitoare
la caracteristicile populaţiei străvechi româneşti din Moldova, sînt deocamdată încă relativ puţine. Izvoarele scrise, destul de rare, s~ refffă
mai ales la evenimentele politice. Săpăturile arheologice executate pînă
acum, scot la iveală evident şi aspecte de natură social-economică. Acelaşi lucru poiate fi mai bine conturat prin studiul resturilor faunistice
găsite în aşezări împreună cu alte vestigii materiale, aparţinînd populatiei autohtone.
Staţiunea arheologică de la Lozna-Străteni (comuna Dersca, Jud.
Botoşani) se găseşte situată în punctul denumit "La ocoale" cam la ~
aceeaşi distanţă de satele Lozna şi Străteni. Săpăturile executate mai
mulţi ani la rînd, au evidenţiat o aşezare aparţinînd unei populaţii autohtone. Cronologic ea se situează spre sfîrşitul sec. VII şi în sec. VIII 1.
Materialul faunistic scos la iveală ne-a fost dat pentru studiu de către
tov. Dan Teodor căruia îi mulţumim pe această cale.
Menţionăm că aşezarea este situată în nordul Moldovei la est de
rîul Siret, relieful din jur fiind format din dealuri, denumite chiar dealurile Siretului, a căror altitudine atinge în unele puncte peste 400 metri; în parte ele mai sînt şi astăzi impădurite cu stejărişuri.
Resturile faunistice se ridică la peste o mie de fragmente. Ele\ au
fost mai întîi determinate pe bordeie, complexe, cuptoare, iar apoi întreg
materialul a fost însumat, constatîndu-se că s-a putut da o diagnoză precisă pentru un număr de· 735 resturi. Ele aparţin la următoarele grupe
şi specii de animale, înscrise în tabelul I.
Tabelul I

Lista speciilor determinate in
Mollusca (Lamellibranchiata)
Pisces

aşezarea

de la

Lozna-Străteni

Unio sp.
Cyprinus carpio
Silurus glanis

1 Teodor, Gh., Dan - Cercetări in aşezarea din sec.- vu...:..vni de la Loznajud. Botoşani. Materiale şi cercetări arheologice, _a XlV sesiune anuală
de rapoarte, Tulcea 1980, pag. 455-461.

Străteni,
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Gallus domesticus
Castor fi ber
Lepus europaeus
Sus scrofa f€rus
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Bos primigenius.
Bos taurus
Sus scrofa domesticus
Ovis aries
Capra hircus
Equus caballus
Canis familiaris

Aves

a) anima!e

sălbatice

Mammalia

b) animaie domestice

Ţinem să menţionăm că resturile găsite sînt foarte fragmentare încît
ele reprezintă un material alcătuit aproape exclusiv din resturi menajere. Un număr oar~care de piese poartă uşoare urme de lucru (cioplire,
şlefuire, scrijilare) iar altele reprezintă chiar obiecte lşi unelte de os ;
acestea din urmă, după ce au fost determinate, unele chiar măsurate,
au fost restituite tov. Dan Teodor, care se ocupă de prelucrarea lor din
punct de vedere arheologic.
Pe grupe de animale, repartiţia este foarte diferită, majoritatea covîrşitoare a fragemntelor, aparţinînd mamif~.relor; tot de la acest grup
provin şi cele circa 300 resturi, care, dat fiind că sînt prea fragmentare
şi nu prezintă caractere ce ar duce la o diagnoză specifică, au\ fost socotite ca nedeterminabile.

Tabelul II
Frecvenţa

Grupul
Nr.
absolut

%

pe grupe a materialului determinat
Peşti

Moluşte

2
i0,22

Caracterele grupelor

4
0,53

şi

Păsări

8
1,07

M-amifere

721
98,18

a speciilor de animale din

aşezarea

Total

735
100,00

de la

LOZNA-STRATENI
Moluştele

Acest lJ!-"4-P este reprezentat· doar prin două valve fragmentare de
Unio (scoica d.e r~u) ~rătînd prin aceasta că locuitorii aşezării nu practicau culesul mol\l~tţelor.
www.cimec.ro

RESTURI PALEOFAUNIS11ICE LA LOZNA

85

Peştii

Resturile pe.ştilor provin de la teleosteeni şi anume au putut fi determinate două specii. Crapului îi aparţin cu siguranţă un ceratobranhial al arcului 5 care, avînd pe el dinţii faringieni, diagnoza a putut fi
uşor stabilită ; tot de la aceeaşi specie ar proveni un fragment de ope!rcular cu urme de şlefuire şi probabil o vertebră. Este aproape sigur că
cele trei resturi sînt de la acelaşi individ de talie relativ mică, netrecînd
de 35-40 cm. Somnul este reprezentat printr-un rest de hiomandibular
ce aparţine unui somotei nu mai lung de 40 cm. Penuria material!ului
osos provenit de la peşti ne arată că nici pescuitul nu reprezenta o ocupaţie cu o oarecare importanţă economică.
Păsările

Grupul păsărilor este reprezentat exclusiv prin gama domestică de
la care provin 8 resturi, toate aparţinînd unor maturi ; dintre ele pe 6
fragmente s-au putut executa măsurători. Singurul tarsometatars g'ăsit
aparţine unei femele, întrucît nu prezintă pinten. Variabilitatea dimensională nu este prea puternică, aceasta probabil datorită existenţei unui
dimorfism sexual destul de şters. În general găina apare de talie relativ
mică, asemănătoare cu aceea din epoca feudalismuluf timpuriu din Europa centrală, şi cu cea găsită de noi în aşezările de la Udeşti (sec. VII)
şi Bucov (sec. VIII-X) 2.
Mamiferele

sălbatice

Acestui grup de mamifere îi aparţin, aşa cum se constată în tabelul
I, un număr de 6 specii, dar frecvenţa lor este foarte diferită.
Castorul

De la castor s-a păstrat doar un fragment dintr-un molar superior
stîng, probabil M 2 , care apare relativ puternic erodat. Prezenţa acestei specii cu o stenoecie foarte tipică este importantă pentru caracterizarea peisajului.
Iepurele

care

Acestei specii îi aparţin două resturi osoase : un humerus întreg
măsoară 121 mm şi un fragment al epifizei inferioare a tibiei.
Mistreţul

Mistreţul este reprezentnt prin 9 fragmente (craniu, dinţi, oase
lungi) care ar proveni de la patru indivizi, dintre care trei probabil femeie. Deşi măsurătorile executate ne arată că sîntem în faţa unor piese
de dimensiuni nu prea masive, totuşi mistreţul găsit la Lozna nu apare

2 Haimovici, S., ·cărpuş, L. - Sh.:diul, paleofaunei din aşezarea prefeudală
de la Udeşti (jud. Suceava). Suceava, Anuarul Muzeului Judeţean IX, 1982, pag.
497-504 ; Haimovici, S., Fauna din aşezările feudale timpurii (sec. VIII-X)
de la Bucov-Ploieşti. SClV A 30, 2, 1979, pag. 163-213.
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cu nimic mai mic decît cel actual, care se mai găs$,te în
de dealuri ale Siretului, ci probabil era chiar mai masiv.

această zonă

Cerbul
Această specie are frecvenţa cea mai înaltă dintre animalele săl
batice, fiind reprezentată prin 43 de resturi, care ar aparţine la cel puţin
şase indivizi. Cele mai frecvente, cum era de aşte\ptat, apar fragmente
de coarne (17 piese), dar numa1 unul singur este mai întreg, fiind un
corn lepădat, la care s-a măsurat rozeta, constatîndu-se totodată că
ramul de ghiaţă nu este deloc dezvoltat. Aproape toate resturile de
coarne, cu excepţia cîtorva vîrfuri poartă urme de lucru, unele fiind
chiar transformate în unelte. Pe oasele membrelor s-au executat mă
surători; este de remarcat un metacarp întreg, cu lungimea de 292 mm,
aparţinînd probabil unui mascul, la care s-a calculat o înălţime la
greabăn de 132 cm. Se poate constata că cerbul de la Lozna-Străteni
era de aceeaşi talie cu cel carpatin actual, sau poate chiar mai masiv
decît acesta.
Căpriorul

Căpriorul este evident mai puţin frecvent decît cerbul, avînd doar
5 resturi, dintre care două sînt fragmente de coarne cu urme de întrebuinţare (şlefuire). Biometric şi somatoscopic se poate afirma că resturile de la Lozna nu apar mai mici decît cele ale ·căpriorului actual,
care este singurul cervideu ce se mai găseşte actualmente în zona geografică respectivă.

Bourul
Această specie este reprezentată prin două piese osoase : un rest

de maxilar superior şi un metacarp întreg. Acesta din urmă are o lun-

gime de 239 mm, lărgimea epifizei superioare de 80 mm, iar a, celei
inferioare de 77 mm; aparţine unui exemplar masculin de talie mare.
MAMIFERELE DOMESTICE
Mamiferele domestice sînt reprezentate prin cele 5 specii obişnuite :
taurinele, porcinele, ovicaprinele (Ovis et Capra) şi cabalinele (Equus
caballus), la care se adaugă şi cîinele, specie fără importantă economică
directă.

Taurinele

Resturile taurinelor sînt cele mai abundente în asezare8! de la

Lozna-Străteni, ele reprezentînd mai mult de 1/3 din ~aterialul osos
atribuit mamiferelor. De aceea au fost găsite aproape toate segmentele
sche1etului, cele mai frecvente apărînd maxilarele şi dinţii izolaţi.
Întrucît resturile de craniu neural şi facial, de4i relativ numeroase
(15 piese) sînt foarte fragmentare şi reprezintă totodată segmente nesemnificative, nu se poate da pe baza Joi:', nici o caracteristică tipolowww.cimec.ro
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gică şi rasială ale vitelor de la Lozna. Coarnele, în număr de 6, sînt
mai bine păstrate, încît pe 4 din ele s-au putut exeicuta şi măsurători.
Toate aparţin cu cea mai mare probabilitate femelelor, sînt gracile şi
scurteJ încadrîndu-se în tipul cunoscut sub denumirea de "brachyceros", care a fost găsit de noi şi în aşezările de la Udeşti şi Bucov 3.
Gracilitatea taurinelor de la Lozna este evidentiată si de măsură
torile executate) pe maxilare şi dinţi. Dar aceste re~turi ~soase ne pot
da o altă caracteristică de prim rang pentru a evalua importanţa_ economică a cornutelor mari şi anume, momentul sacrificării lor. Astfel,
din 16 maxilare inferioare, la care s-a putut stabili vîrsta, 7 aparţin
unor exemplare tinere ·:?i 9 provin de la indivizi maturi. Nematurii, la
care dentiţia definitivă n·u este încă completă, variază între vîrsta de
1 şi 2 ani, negăsindu-se deci viţei prea mici ; la exwnplarele mature,
unde vîrsta se apreciază după eroziunea dentară, am evidenţiat indivizi
mergînd de la 2 1/2 la 8-10 ani, deci sacrificarea se făcea în perioada
optimă de exploatare a taurinelor. Totuşi putem spune că vitele erau
ţinute cu precădere pentru scopuri utilitare şi doar în mod se,cundar
erau folosite ca furnizoare de carne.
Prezenţa unei cantităţi relativ mare de metapodale întregi 6 mctacarpe şi 4 metatarse, ne dă date preţioase referitoare la repartiţia pe
sexe şi a taliei taurinelor. Astfel 9 metapodale aparţin femelelor şi doar
unul singur unui mascul castrat. Aşadar predominarea femelelor în cadrul cirezilor "de cornute mari este evidentă. Considerînd înălţimea la
greabăn, calculată după metapodale, se ajunge la o talie medie de
111,6 cm. Dar fiindcă, aşa cum am arătat, aproape toate metapodalele
aparţin femelelor, ar fi posibil, ca în realitate. înălţimea la greabăn a
vitelor de la Lozna să fie de fapt ceva mai înaltă (dacă o calculăm după
metacarpul aparţinînd masculului castrat ea este de 124,4 cm). COmparînd talia medie a taurinelor noastre cu aceea din alte aşe~Zări europene din aceeaşi perioadă, cît şi cu aceea stabilită pentru staţiunile de
la Udeşti 1şi Bucov, vedem că ea dste oarecum destul de apropiată~.
vitele de la Lozna-Străteni putînd fi considerate de talie mică.
Este de remarcat faptul că variabilitatea dimensională, reieşită după
măsurătorile executate pe oasele membrelor (întrucît acestea apar fragmentare s-au putut considera doar lărgimile epifizelor) şi chiar pe
metapodale, are o amplitudine destul de largă. Astfel de exemplu, talia
calculată după metacarpele întregi aparţinînd femelelor, variază de la
1028 la 1136 mm, iar după metatarsele aceluiaşi sex, chiar mai mult
de la 1046 la 1196 mm. Această neomogenitate este o caracteristică a
tipurilor primitive neameliorate de animale domestice, care stau la
originea raselor aborigene. Astfel pe baza tuturor datelor de mai sus,
putem conchide că taurinele de la Lozna-Străteni aparţineau unui tip
de talie mică, cu coarne scurte, cu o mare variabilitate dimensională,
heterogenitatea aceasta marcînd caracterul său primitiv, neameliorat.

3 Vezi lucrările de la nota 2.
4 Bokony), S. Hi.story of domestic mammals in central and eastern
Europe. Akad Kiado Budapest 1914 pag. 136-137; lucrările de la nota 2.
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Porcinele
Porcului domestic îi aparţin resturi relativ abundente, ca număr
prezumat de indivizi el întrecînd chiar uşor taurinele. Totuşi socotind
diferenţele de talie dintre porcine şi cornutele mari, este clar că porcul
se situează mult înapoia acestora din urmă.
Resturile porcinelor apar
foarte
fragmentare, neexistînd deloc
porţiuni semnificative ale craniului, iar măsurătorile care s-au putut
executa pe oasele extremităţilor sînt n:!lativ puţine. Cele mai abundente
sînt fragmentele de maxilare cu dinţi şi dinţi izolaţi, aceste resturi putînd aduce date importante cu privire la vîrsta de sacrificare. Se poate
astfel constata, că numărul nematurilor (sub ,2 ani) este mai mare (19
exemplare) decît cel al indivizilor la care dentiţia definitivă şi-a început
de acum erodarea, care sînt în număr de numai 16. Printre nematuri
cei mai frecvenţi sînt cei între 1-2 ani (63,36%) iar purceii de lapte sub 6 luni - reprezintă doar 21,25%. Porcii adulţi (de circa 2-3 ani)
se cifrează la 31,25%, restul maturilor avînd între 3-6 ani şi doar un
singur individ poate fi socotit bătrîn, avînd dentiţia foarte erodată şi
deci o vîrstă de peste: 8 ani. Se poate pune întrebarea de ce cei mai
mulţi porci erau sacrificaţi după vîrsta de 1 an (ştiut fiind că specia
era crescută numai ca furnizoare de carne .şi grăsime). Explicaţia s-ar
găsi în faptul că sîntem în faţa unor porcine primitive, cu o creştere
înceată, zise de tip tardiv, la care talia maximă şi chiar maturitatea
sexuală se desăvîrşea mult mai tîrziu decît la rasele actuale, ameliorate,
ce au totodată prolificit.atea mai ridicată.
În ceea ce prive9te talia, o putem considera în general ca mkă
spre medie, mai masivă decît în multe staţiuni feudale timpurii din
Europa centrală şi de NE'\ dar oarecum asemănătoare cu a porcinelor
de la Bucov şi Dinogeţia G_

Ovicaprinele
Cornutele mici se situează pe locul al treilea printre mamifere dar
resturilor lor este cu mult mai mic decît cel al porcinelor.
După cum se ştie, este imposibil pentru unele părţi ale scheletului,
mai ales cînd acestea sînt fragmentare, de a se da o diagnoză diferenţială între genurile Ovis şi Capra. Totuşi am putut stabili pentru o serie
de resturi, apartenenţa lor sigură, Le la ovine fie la caprine. Astfel,
lui Ovis îi aparţin cu precizie 21 fragmente, dintre care 7 sînt resturi
de coarne,_ iar lui Capra un număr de 8 fragmente, 5 dintre ele fiind
de asemenea coarne. Se vede astfel clar cum ovinele s·înt mult ma~
frecvente decît caprinele, încît şi materialul osos aparţinînd cornutelor
mici, pentru care nu s-a putut executa o diagnoză diferenţială precisă,
provine în m~rea sa majoritate de la Ovis.
numărul

5 Bi:iki:inyi, S., lucrarea citată la 4, pag. 221.
6 S. Haimovici, Bucov, pag. 187 ; Ghiorghiu, G., Haimovici, S., - Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite în aşezarea feudală ţimpurie de la
Garvăn (Dinogeţia) ASU Iaşi, biologie, 11, 1, 1965, pag. 179 şi tabelul IV.
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În ceea ce priveşte coarnele de Ovis, două dintre ele aparţin masculilor. Unul este foarte masiv, avînd secţiunea bazei triunghiulară şi
trei feţe : una internă, aproape plană, alta anterioară I:Şi o a treia laterală, acestea două din urmă fiind evident convexe este un corn cu
aspect tipic de mascul. Celălalt apare mai gracil şi atipic, distingîndu-i-se
spre bază mai degrabă doar două feţe, una aproape plană ~i alta puternic convexă ; s-ar putea, fără să fim însă siguri de ace);t lucru, să provină de la un castrat. Celelalte fragmente de coarne aparţin femelelor,
fiind mult mai gradle, dar totuşi destul de mari, cu un aspect mai degrabă caprin, însă după structură arătînd că aparţin precis genului Ovis.
Existau aşadar în aşezarea de la Lozna-Străteni oi cornute, cu coarne
destul de evidente, ceea ce reprezintă desigur un caracter de primitivitate. S-ar. putea să fi fost prezente şi femeie fără coarne, dar în lipsa
unor fragmente de craniu cu osul frontal în materialul nostru, nu putem face nici o precizare în această privinţă.
Coarnele de Capra sînt toate de tip "prisca" ; un fragmente mai
masiv provinei, cu cea mai mare probabilitate, de la un mascul, celelalte patru aparţin însă precis femelelor.
Avînd în vedere fragmentele de maxilare cu dinţi putem cunoaşte
momentul sacrificării cornutelor mici (la ovicaprine pentru aceste porţiuni ale scheletului nu se poate face o diagnoză precisă între genul
Ovis şi genul Capra). Este interesant că din cele 9 resturi de mandibule
pe care s-a putut stabili vîrsta, 6 piese (deci 66%) provin de la indivizi
nematuri, adică sub 2 ani ; nu s-au găsit însă deloc mieluţi (sau ieduţi)
ci doar exemplare de cel puţin 6 luni. Resturile maturilor prezintă M 3,
în general, mijlociu erodat, deci aceştia ar avea o vîrstă ce variază cam
de la patru la şase ani. Am putea conchide că o parte din ovicaprine
erau folosite mai cu seamă ca furnizoare de carne şi altele, mai puţine,
pentru scopuri utilitare, urmînd să fie sacrificate abia cînd se apropiau
de bătrîneţe.
În ceea ce priveşte ovinele, măsurătorile executate pe fragmentele
oaselor e'xtremităţilor arată o variabilitate relativ amplă a acestor dimensiuni, dar totodată .şi gracilitate ; se conturează astfel prezenţa unui
tip cu caracteristici primitive (caracterul cornut al femelelor arată şi el
acelaşi lucru), de talie probabil mică. Înălţimea la greabăn a putut fi
calculată graţie existenţei a două metatarse întregi ; ea variază între
60,4 cm şi 65,8 cm, cu o medie de 63,1 cm. Astfel ovinele de la Lozna
sînt de talie mică, ase~nănătoare oarecum cu cele din Europa centrală
şi de NE, din aşezarea de la Bucov dar mai puţin masive decît cele de
la Dinogeţia şi mai ales decît cele din zona de stepă est europeană 7 .
Caprinele, după foarte puţinele măsurători ce s-au putut executa
par şi ele să aparţină unui tip de talie relativ mică.
Menţionăm că o bună parte a oaselor extremităţilor de la ovlcaprine
sînt prelucrate, unele fiind transformate în obiecte şi unele.
7 Btiktinyi, S., lucrarea citată la 4, pag. 180-181 ; Haimovici, S., Bucov,
pag. 187-193; Ghiorghiu, G., Haimovici, S., Dinogeţia, pag. 177-17111, tabelul III
şi bibliografie.
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Cabalinele
Resturile calului sînt în cantitate mai mică decît acelea ale celorlalte mamifere domestice de importanţă economică. Din punctul de vedere al fragmentării lor, ele nu se deosebesc însă de cele ale speciilor
susamintite, arătînd astfel că reprezintă, de asemenea, resturi de bucătă
rie. Avînd în vedere, pe de o parte, talia sa specifică mare, trebuie să
constatăm că aportul ca furnizor de carne al calului, nu trebuie socotit
deloc neglijabil (fiind prec:is mai mare decît al ovicaprinelor), iar pe de
altă parte, faptul că unele obiceiuri şi chiar interdicţii în ceea ce priveşte alimentaţia, stabilite de• către religia creştină, nu erau încă împă
mîntenite la populaţia din aşezarea de la Lozna-Străteni.
Lipsa craniilor complete şi chiar a unor fragmente semnificatiVle
ale acestora (nu avem nici un rest de craniu neural sau facial) ne face
imposibilă caracterizarea raseologică a cailor din aşezare. Existenţa unor
dinţi ne pot da unele date cu privire la vîrsta de sacrificare, iar măsu
rătorile' executate pe fragmente ale oaselor membrelor şi mai ales prezenţa unor metapodale întregi, indică o privire destul de exactă asupra taliei.
Dinţii jugali sînt toţi definitivi, cu diverse grade de erodare, deci
aparţin unor maturi. După incisivi, care din păcate nu alcătuiesc niciodată o serie completă, ci sînt dispersaţi, s-a putut stabili doar o vîrstă
aproximativă : astfel, unul aparţine unui individ cam de 4-5 ani, altul
unui: exemplar de 12-14 ani, iar al treilea unui cal foarte bă~rî.n!, în
jur de 20 de ani. Dintre oaselel lungi ale membrelor, doar pe un fragc.
ment cu epifiza inferioară a tibiei am găsit prezenţa urmelor discului
de creştere ; se ştie că acest disc se închide la respectiva extremitate
după ce individul a devenit adult. Lipsa maxilarelor cu regiunea unde
se găsesc dinţii canini, nu ne poate: da nici o relaţie cu privire la sex
cît şi despre eventuala prezenţă a castraţilor. Oricum apare foarte evident faptul că ecvidele erau ţinute pentru necesităţi pur utilitare, ajungînd furnizoare de carne abia după ce nu mai erau folosite în alte
scopuri.
Măsurătorile executate pe resturi ale oasalor membrelor, nu arată
o amplitudine prea mare a variaţiei, deci o oarecare omogenitate a materialului. După un metacarp cu lungimea maximă de 235 mm (cea laterală fiind de 228 mm) şi un metatars cu lungimea maximă de 274 Ifrlm
(cea laterală fiind de 267 mm) s-a putut calcula, o înălţime la greabăn
de 146,1 şi respectiv de~ 142,3 cm media fiind de 144,2 cm. Sîntem deci
în faţa unui cal, care conform scărilor lui Vitt, are o talie peste mijlocie, o înălţime la greabăn mai mare de 1,4 m putînd fi socotită pentru
acele timpuri, ca destul de înaltă. Menţionăm totodată gracilitatea metapodalelor, ambele încadrîndu-se, conform scărilor lui Brauner, în grupa
subţiri.

Cîinele
Acestei specii fără importanţă economică directă, îi aparţin doar
6 resturi şi anume un maxilar i!l1ferior, un fragment de femur şi patru
www.cimec.ro
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de tibii ; toate piesele osoase provenind de la membre, poartă urme de
lucru, sau sînt chiar transformate în unelte şi obiecte.
După măsurătorile executate pe maxilaru1
inferior, calculîndu-se
lungimea b~zală a craniului, putem afirma că el aparţinuse unui exemplar de talie medie; cam o aceeaşi talie s-ar aproxima şi după măsură
torile executate pe fragmentele oaselor extremităţilor.
DISCUŢII ŞI

CONCLUZII

Urmărind frec-venţa
aşezare, raportul dintre

grnpelor şi a speciilor de animale găsite în
mamiferele sălbatice şi cele domestice ; caracteristicile diverselor specii, mom/C\ntul sacrificării lor, raportul dintre
sexe, stenoecia unora dintre mamiferele sălbatice, putem pune în discuţie
şi trage unele concluzii referitoare la caracteristici ale culturii materiale, mai ales la ocupaţiile locuitorilor din aşezarea de la Lozna-Stră
teni şi în general al economiei lor, cît şi asupra mediului geografi:c
înconjură tor.
Tabelul III
Frecvenţa

şi

speciilor de mamifere în fragmente

indivizi

prezumaţi

Fragmente

Indivizi

Specia
Nr. abs.
Bos taurus
Sus scrofa domest.
Ovicaprinae (Ovis et Capra)
Equus caballus
Canis familiaris
Cervus elaphus
Sus scrofa ferus
Capreolus capreolus
Bos primeginius
Lepus europaeus
Castor fiber

300
184
130
39
6
43
9
5
2
2
1

Ofo
41,60
25,52
18,03
5,41
0,83
5,96
1,25
0,69
0,29
0,29
0,13

Nr. abs.
34
35
15
8
2
6
4
2
2
2
1

0/o

30,63
31,53
13,52
7,21
1,80
5,40
3,61
1,80
1,80
1,80
0,90

Urmărind grupele şi speciile determinate, cît şi cantitatea resturilor
provenite de la fiecare dintre cele (vezi tabelele I, II, III) se poate constata că, în general, locuitorii din aşezarea de la Lozna-Străteni, utilizau toate resursele animaliere existente în zonă, pentru satisfacerea nevoilor, în special pentru hrană. Totuşi culesul moluştelor, dar totodată
şi pescuitul nu pot fi considerate drept ocupaţii cît de cît conturate,
caracterul lor cu totul sporadic_ apărînd foarte evident. Vînătoarea avea
un rol economic destul de mic (8,59% dintre fragmente şi 15,31% dintre indivizii prezumaţi proveniţi de la mamifere aparţin speciilor săl
batice), dar totuşi bine conturat. Ea se executa în scopuri net alimentare vînîndu-se artiodactilele - specii de talie mare - mai întîi cerbul
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şi

apo1 m ordine descrescîndă mistreţul, căpriorul şi bourul ; tot specii
cu valoare alimentară se pot socoti atît iepurele cît şi castorul. 1n mod
secundar, de la toate aceste animale se foloseau şi blana, pieile, coarnele, oasele.
Ocupaţia de bază a locuitorilor era creşterea animalelor, înţelegînd
prin aceasta, atît mamiferele domestice, cît şi păsările domestice (a fost
găsită doar găina), acestea din urmă avînd în raport cu primele un rol
cu totul neglijabil, dacă avem în vedere atît cantitatea resturilor, cît şi
talia specifică mică faţă de cea a mamiferelor.
Locul prim printre animalele domestice este ocupat de către taurine, atît prin frecvenţa lor, cît .şi luînd în consideraţie talia, socotind
că în greutate o vită ar reveni cam la 3 porci şi la 5-6 ovicaprine.
Avînd în vedere preponderenta maturilor, putem considera că ele erau
folosite mai întîi în scopuri utilitare şi abia în mod secundar ca furnizoare de carne; oricum carnea de vită era aceea care furniza cantitatea cea mai mare de) proteine animale necesare· vieţii locui tarilor aşe
zării. În cadrul populaţiei maturilor se observă clar penuria castraţilor,
arătînd că cirezile de vite erau ţinute mai cu seamă ca producătoare
de lapte (şi evident derivatele acestuia), arătînd încă o dată şi mai mult
importanţa taurinelor în acoperirea necesităţilor de proteine animale.
Cantitatea foarte joasă a boilor ar evidenţia că ei erau substituiţi funcţional cu probabilitate: de către cabaline, dar totodată că agricultura nu
era prea dezvoltată, cultivîndu-se doar atît cît era necesar pentru satisfacerea necesităţilor locale de hrană vegetală, încît practicarea castrării
la taurine nu devenise o necesitate stringentă, (poate că acest fapt ar
explica şi frecvenţa relativ ridicată a nematurilor în materialul osteologie, masculii fiind aproape în totalitatea lor sacrificaţi înainte de vîrsta
de doi ani).
În ceea ce priveşte porcinele am arătat, destul de bine credem, că
importanţa lor economică era cu mult mai mică decît aceea a taurinelor,
cît şi faptul, paradoxal la prima vedere, a cantităţii relativ mare a maturilor în materialul osteologie provenit de la această specie.
Ovicaprinele au o pondere! foarte joasă în raport cu cornutele mari
şi chiar de porcine, aceasta dacă luăm în consideraţie şi talia lor specifică. Ovinele, care reprezentau majoritatea cornutelor mici, erau ţinute
atît ca furnizoare de carne (în materialul osteologie provenit d~ la ele,
tineretul apare destul de frecvent) cît şi probabil de lînă şi piei, locuitorii de la Lozna-Străteni folosind, aşa cum am văzut, mai ales laptele
de vacă. Totodată, trebuie evidenţiat că unele practici legate de creşterea
ovinelor, mai ales fenomenul de transhumanţă nu trebuie considerat
drept o caracteristică a populaţiei din aşezarea studiată, ea fiind evident
sedentară, fapt arătat şi de frecvenţa relativ înaltă a porclnelor, cît şi
de existenţa păsărilor domestice.
Calul, deşi are resturi relativ puţine, avea totuşi o importanţă economică destul de apreciabilă. El era ţinut pentru scopuri utilitare :
tracţiune, cărat poveri, concomitent şi pentru călărie (o demonstrează
talia înaltă şi gracilitatea extremităţilor), dar poate şi pentru plug, subwww.cimec.ro
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stituind boii, a căror penurie este foarte caracteristică în cadrul cornutelor mari. Menţionăm că deşi reprezintă specia la care în materialul
osteologie nu s-a găsit deloc tineret, calul era întrebuinţat şi în hrana
locuitorllor de la Lozna-Străteni.
Cîinele, nu avea o importanţă economică directă; trebuie de menţionat că nu am găsit indivizi de talie mică sau foarte mică, care ar fi
fost ţinuţi desigur numai pentru divertisment.
În general, reamintim că, poate cu excepţia calul!-li, animalele dome'!stice aparţineau unor tipuri primitive, neameliorate, de talie relativ
mică, cu randament economic foarte scăzut.
Deşi, aşa cum s-a constatat de către arheologi, aşezarea de la Lozna
-Străteni reprezintă un important centru de prelucrare a fierului 8 ,
totuşi trebuie să considerăm că economia locuitorilor ei nu era prea
înfloritoare ; aceştia foloseau încă din plin obiecte şi unelte de os şi corn.
În ceea ce priveşte caracteristicile mediului înconjurător, trebuie să
arătăm mai întîi că prezenţa castorului indică, pe de o parte, ape liniş
tite, cu un debit constant, pe care coloniile acestei specii să poată ridica
zăgazuri, iar pe de altă parte, existenţa pădurilor, mai ales de esenţă
moale, care să ofere hrană şi materialul de construcţie necesar. S-ar putea totuşi ca existenţa doar a unui singur r~~t de castor, să arate că
această specie era de acum pe cale de stingere în zona respectivă, spre
sfîrşitul mileniului I e.n., încît nu mai avea putinţa să construiască ză
gazuri şi să regularizeze astfel cursurile mici de apă. Poate şi datorită
acestui fapt, pîrîul din apropierea aşezării, cît şi pîrîul Bahna, nu erau
bogate în peşte, care apare în cantitate atît de mică ,şi printre resturile
osteologice studiate de noi ; este posibil ca pentru un pescuit mai substanţial, locuitorii de la punctul "La ocoale", să fi trebuit să se deplaseze pînă la Siret, de unde credem că de fapt provine fragmentul de
somn determinat în materialul nostru.
Prezenţa şi frecvenţa reQativ ridicată a cerbului, cît şi existenţa
mistreţului, arată că masivele păduroase din jurul aşezării erau mult
mai întinse şi mai închegate decît astăzi, spaţiile de poeni şi liziere,
prielnice căpriorului dar şi bourului, fiind mai restrînse. Remarcăm
că cerbul, cantonat acum doar în zona pericarpatică, se găsea din abundenţă şi avea condiţii optime de trai (o dovedeşte talia sa) la sfîrşitul
mileniului I g.n. şi în regiunea dealurilor din nordul Moldovei de la
est de Siret. Tot aici mai exista în acea perioadă ~i bourul, care nu pare
să fi fost pe cale de stingere, avînd de asemenea condiţii optime, după
cum o atestă masivitatea metapodalului găsit de noi în aşezare.
Existenţa spaţiilor ilerboase, denundate, stepizate, pare să fi fost
destul de restrînsă, după cum ne-o indică r~sturile puţine de iepure,
frecvenţa destul de joasă a ovinelot.: şi 16 agricultură probabil nu prea
dezvoltată. Menţionăm că taurinele::.!Şi: porcinele, crescute în mod primitiv, fără stabulaţie, găseau în mediul păduros condiţii mai prielnice,
decît în cel stepic.
B Vezi lucrarea citatA la 1.
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L':€TUDE DES RESTES PALEOFAUNIQUES DU L'ETABLISSEMENT
DE LOZNA STRATENI APPARTENANT AU VII-VIII SIE:CLES N.E:.

Resume
La station archeologique de Lozna-străteni est situee au Nord de la Moldavie (depart. de Botoşani) pres de la riviere de Sirel Le materiei paleofaunique
est represente par des restes menageres.
On donne dans le Tableau 1 les especes trouvees, dans le tableau U Ia
frequence des groupes et dans le tableau III la frequence des mammiferes domestiques et sauvages.
On presente pour chaque espece les caracteres typologiques, morphologiques et biometriques. On constate quelles sant les occupations des habitants du
l'etablissement et les caracteristiques dU: milieu environnant.

-Fig. 1. -

Bos taurus, metacarpe (primele două din stinga femeie,
mascul castrat).
Fig. 2. - Ovis aries, metatarse.
Fig. 3. - Cyprinus carpio, ceratobranhial cu dinţii faringieni.
Fig. 4. - Castor fiber, molar.
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~ig. 5. Equus caballus, metacarp.
F-ig. 6. - Bos primigenius, metacarp.
Fig. 7. - Cervus elaphus, metacarp.
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JSTORIE
O CTITORIE Ă ŢĂRII ROMÂNEŞTI, îN MOLDOVA DIN SEC.
AL XIV-LEA: MANASTIREA DOAMNEI, DE LÎNGA
BOTOŞANI
1 1. D. MARIN

1

In vecinătatea de apus a oraşului Botoşani se află un sat, cu numele
Mănăstirea Doamnei. De o sută şi şaptezeci de ani nu mai există mă
năstire, pe locul acela. Numai satul continuă să poarte numele fostei mă
năstiri. Cine a fost doamna, care a întemeiat acea mănăstire şi cînd
anume ? N. Iorga, în diferite ocazii a menţionat ipoteza : "Poate că (s. n.)

de

va fi zidit-o Elena Doamna" 1. După cum se vede, Iorga a făcut numai
o presupunere. Artur Gorovei a propagat această presupunere 2, iconomul
Al. H. Simionescu a considerat prelsupunerea drept corectitudine 3, iar
ierodiaconul Ioanichie Bălan a dat cu certitudine anul 1552 4 . In anul
1930 a fost publicat, la Chişinău, un perilipsis, cu toate că documentele
pe care le primise Mănăstirea Doamnei, pe numele său, pînă la 10 februarie 1810, cînd a fost inspectată, de o comisie de la Dicasteria Moldovei. Perilipsisul cuprinde 75 de documente, trecute în ordine cronologică. În frunte\a perilipsisului se află un "Ispisoc sîrbesc vechi, scris
din 6889) 5 . Chiar dacă nu s-a menţionat cine a eliberat acest document,
pentru Mănăstirea Doamnei, el este de mare importanţă, pentru că veleatul 6889 înseamnă anul 1381 ; înseamnă că mănăstirea era întemeiată,
că apanajul Doamnei de la Botoşani era deja constituit, iar tîrgul Botoşani trebuie să fi avut o situaţie înfloritoare, de vreme ce el fusese
ales de apanaj, pentru Doamna Moldovei. Şi mai înseamnă că trebuie
să-i credem .şi pe armeni, cînd susţin că la anul 1350 deci înainte de
Dragoş Vodă ei îşi aveau la Botoşani prima biserică armenească, din
Moldova. De altfel, ultimele cercetări istorice pledează documentat, pentru
această pretenţie de vechime a armenilor, la Botoşani 6 •
Dar anul 1381 ne obligă să ne întoarcem într-o perioadă istorică,
din care ·ne-au rămas foarte puţine documente. Pomelnicul Mănăstirii
documente, voi. V, Bucureşti, 1903, pag. 293 şi 649.
cu o prefaţă despre istoria Botoşanilor, Bucureşti,
7-8, IDEM, Istoria Românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1921, pag. 170.
ARTUR GOROVEI, Monografia oraşului Botoşani, Fălticeni, 1925, pag. 9.
AL. H. SIMIONESCU, Mănăstirea Agafton, Botoşani, 1929, pag. 2.
4 IEROMONAH IOANICHIE BALAN, Vetre de sihăstrie românească, Bucureşti, 1982, p. 401.
5 T. G. BULAT, Cîteva ştiri despre Mănăstirea Doamnei de lîngă Botoşant,
in "Arhivele Basarabiei", Chişinău, 1930, pag. 228-239.
6 C. C. GIURESCU, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al
X-lea, pînă la rr:tijlocul secolului al XVI-lea, Edit. Acad. R.S.R., 1967, p. 90 şi 196.
1
IDEM,
1905, p.
2
3

şi
botoşănene,

N. IORGA, Studii

Inscripţii
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Bistriţa,

început în anul 1407 7, pînă la anul 1400 ne dă numai o simplă
listă, cu domnii ortodocşi răposaţi, începînd cu Bogdan Voievod s. Letopiseţul ano.nim al Moldovei, scris la Putna, după mai bine .de un se1col,
n-are nimic în plus; faţă de Pomelnicul sus amintit, ba mai comite şi
greşeli, unde interverteşte ordinea cronologică între Bogdan voievod şi
Laţcu voievod, apoi pe Costea voievod îl omite din şirul domnilor,: şi
cam la toţi domnii din acea perioadă le distribuie ani de domnie, într-un
mod cel puţin discutabi1 9 . Pe de altă, pietrele funerare, puse la Rădăuţi,
de Ştefan cel Mare, pe mormintele străbunilor săi, nu arată, la fiecare,
anii de domnie, ba, cu prilejul unor săpături arheologice, făcute recent,
s-a constatat şi o "totală neconcordanţă dintre dispoziţia acelor puetre
şi amplasamentul mormintelor, în cîmpul naosului. Locul exact al mormintelor, nu i-a fost cunoscut, lui Ştefan cel Mare" 10 •
Problema noastră devine şi mai complicată, pentru că unele din
doamnele Moldovei din acea vreme au aparţinut cultului catolic, aşa că
nici una din acele doamne nu puteau ctitori o mănăstire ortodoxă. Şi
iată de ce această perioadă istorică încă prezintă probleme controversate. Fiecare cercetător, chiar bine intenţionat, în lipsa izvoarelor istorice, a venit cu păreri proprii. (Quot homines tot sententiae). Totuşi ră
mîne! justă afirmaţia lui Gheorghe I. Brătianu, cum că "discuţia şi critica părerilor constituie viaţa însăşi a disciplinei istorice" 11 . De aceea,
pentru a ne lămuri în ce împrejurări a fost ctitorită Mănăstirea Doamnei
şi anume de cine, este absolut necesară măcar o foarte sumară privire de
ansamblu, asupra evenimentelor din Moldova, după Bogdan Voievod.
Laţcu voievod (1365 circa 1373), fiul lui Bogdan, era ortodox, dar
în faţa marii ofensive ungureşti, care urmărea convertirea Moldovei la
catolicism şi cucerirea ei teritorială, a primit un episcopat catolic, la
Tîrgu-Siret (1371). Conjunctura politică 1-a obligat să accepte şi credinţa
catolică, dar a revenit la ortodoxism, datorită soţiei sale, Doamna Ana
şi a murit ortodox. De la Laţcu a rămas, ca urmaş, o singură fată, Anastasia, măritată cu principele litvan Giurgiu (Iurg) Koryatowicz, care,
după căsătorie, a rămas· pe loc la curtea domnească.
Laţcu a avut o soră, Muşata, căsătorită cu un boier, Costea Muşat,
se pare că de origine locală. Dreptul la tron, după moartea lui Laţcu,
îi revenea Muşatei, dar, fiindcă pe vremea aceea încă nu se obişnuia
succesiunea la tron şi pe linie feiminină, marii boieri 1-au recunoscut la
7 'DAMIAN P. BOGDAN, Pomelnicul
pag. 50.
8 IDEM, ibidem, pag. 86.

Mănăstirii

Bistriţa,

Bucureşti,

1941,

9 Cronicile slava-române din secolele XV-XVI, publicate de Ion Bogdan,
ediţie
reşti,

revăzută

şi

completată

de P. P. PANAITESCU, Edit. Acad. R.P.R., Bucu-

1952, pag. 6 şi 14.
10 LIA BATRINA şi ADRIAN BATRINA, Mărturii heraldice cu privire la

începuturile statului feudal independent Moldova, in volumul colectiv Constituirea
statelor feudale româneşti, Edit. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1980, pag. 195-196.
11 GHEORGHE 1. BRATIANU, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor
româneşti,

Bucuresti 1980, Editura Eminescu, pag. 101.

www.cimec.ro

O CTITORIE A

ŢARII ROMÂNEŞTI

99

tron pe Costea Muşat, fiindcă era soţul Muşatei :şi ginerele lui Bogdan
voievod.
Dar Costea a avut o domnie scurtă, pentru că printr-o lovitură de
stat el a fost omorît, iar tronul i-a fost ocupat, de Iurg Koryatowicz.
După două secole (în 1575), un sol polonez, Maciej Stryjkowski, trecînd
prin Moldova, lăuda pe acel Giurgiu (Iurg) Koryatowicz, scriind că
"pentru vitejiile sale, el a fost ales domn în Moldova, (s. n.) dar a fost
otrăvit de boieri, la Suceava, şi îngropat într-o mănăstire departe o jumătate de zi de la Vaslui spre Bîrlad" 12 . Este multă fantezie, în laudele
acestui sol polonez !
Un hrisov eliberat din Bîrlad, la 3 iunie 1374, scris cu multe de-.
fecţiuni tehnice şi atribuit lui Iurg Koryatowlcz :10 a fost considerat un
fab patriotic, făurit de Haşdeu 14 •
N. Iorga, tot mai mult a pus la îndoială domnia acelui Iurg Koryatowicz, susţinut numai de tradiţia lituană Ei, iar C. C. Giurescu şi Dinu
Giurescu au opinat că de vreme ce Iurg Koryatowicz n-a fost tre.cut în
pomelnicul de la Bistriţa şi nici n-a fost pomenit în cronici, "el trebuie
sters din sirul domnilor moldoveni"' 16.
·
Şi totuşi Iurg Koriatovici a domnit în Moldova, pînă a fost detronat,
de fii Muşatei .şi a scăpat cu fuga, peste graniţă. La 10 noiembrie 1377,
Vladislav, duce de Oppeln şi al Rusiei (Roşii), i-a dăruit "credinciosului
nostru Jurj, voievodul moldovean (Woyewodae Woloskiego)" dou'ă sate :
· Novosileze şi Stupnitza, apropiate de oraşul Sambor, pentru următorul
motiv - foarte important pentru noi : "Numitul Giurgiu voievod, cu soţia şi copii, este obligat să se aşeze în ţara noastră a Rusiei (Roşii), atît
el cît şi urmaşii lui, elin pricina defecţiunii (trădării) neaşteptate a poporului său (propter defuctum gentis urgentem)" 17 . La 13 decembrie 1390,
acest Giurgiu încă trăia la Stupnitza, iar puţin mai tîrziu şi fiul său,
Iuga Giurgezici Koriatovici, va ocu'pa tronul Moldovei, tot prin mijloace
necinstite.
După îndepărtarea lui Iurg Koriatovici, la tronul Moldovei s-a instalat dinastia Mu:şatinilor. Văduva Muşata a avut doi băieţi şi o fată.
Băieţii au rămas în istorie cu numele de Petru I al Muşatei şi Roman I
12 Călători st'răini despre ţările române, voi. II, Editura ştiinţifică, Bucu1970, pag. 451.
13 B. P. HAŞDEU, Etymologicum magnum romaniae, ediţia Gr. Brîncuş,
Bucureşti, 1976, pag. 825--826.
14 P. P. PANAITESCU, Diploma bîrlădeană din 1134 şi hrisovul lui Iurg
Koriatovici, din 1374. Falsurile patriotice ale lui B. P. Haşdeu, în "Revista istorică română" II (1932), pag. 46-58. Actul este reprodus şi în Documenta Romania
Historica A. Moldova, voi. I, Edit. Acad. R. S. R., Bucureşti, 1975, pag. 416, dar
e considerat fals.
15 N. IORGA, Istoria Românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1921, p. 332.
16 CONSTANTIN C. GIURESCU şi DIND C. GIURESCU, Istoria românilor,
voi. Il, Bucureşti, 1976, p. 39.
17 P. P. PANAITESCU, Din istoria luptei pentru independenţa Moldovei fn
veacul al XIV-lea, în ,.Studii" IX (1956), Nr. 4, pag. 113, cu trimitere documentară
la AL. IABLONOWSKI, Woloski za Iagiellonok (= Trebile moldoveneşti, în vremea
Iagellonilor), în Zrodlo dziejowe X, Varşovia, 1878, pag. 155-156.
reşti,
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al Muşatei, iar fata, numită
năstirii Bistriţa, la sfîrşitul

Nastasia, se află numai m pomelnicul Mă
familiei lui Alexandru cel bun 18. Ea este
cea de a doua Anastasie din pomelnic şi a fost sora lui Roman I, iar
fiul său cel mai mare, Ştefan I, "nepot de soră" faţă de Roman I, va fi
şi el domn în Moldova. Călugărul dominican Ioan, arhiepiscop de Sultanieh, scria, cu mult înainte de 1400, că Petru al Muşatei şi maica sa,
doamna Margareta, au fost convertiţi la credinţa catolică 19. Papa Grigore al XI-lea i se adresa Muşatei, la 26 ianuarie 1378 : "nobila doamnă
Margaretha de Siret, doamna Moldovei 20.
Deci Muşata, datorită propagandei catolice, a căpătat şi numele de
Margareta, care la catolici este des folosit, iar numele de Muşata le lipseşte. Unii istorici de-ai noştri nu s-au împăcat cu acest nume dublu.
P. P. Panaitescu a crezut-o pe Margareta "străină, probabil o prinţesă
maghiară" 2 1. N. Grigoraş scrie că Muşata este "altă persoanM' 22 ; că
"Roman I prin Muşata, se trage, în linie directă din Bogdan I, pe cînd
Petru I ar fi o rudă colaterală" :n. Bineînţeles că aceste presupuneri nu
pot fi luate în consideraţie. N. Iorga a scris în mod obişnuit Muşata-Mar
gareta, iar C. Cihodariu conclude just că "Muşata şi Margareta sînt
nume ale uneia şi aceleiaşi persoane" şi prin urmare "între Margareta
şi Muşata trebuie să se pună definitiv semnul egalităţii 24 . Şi apoi Petru,
în istorie, ne-a rămas ca Petru al Mul'}atei, nu al Margaretei, iar acceptarea confesiunii catolice el a făcut-o pentru scurtă durată. La 6 mai
1387, Petru nu mai era catolic. Omagiul său de credinţă, faţă de regele
Poloniei l-a depus, cu jurămînt, după ritualul Bisericii de Răsărit, 'in
faţa mitropolitului Chiprian al Chievului 25 . Doamna sa, fiind rudă foarte
apropiată cu regele palon, era catolică şi este exclus ca ea să fi ctitorit
Mănăstirea Doamnei, în 1381. De asemenea, nici Petru I n-a ctitorit-o,
măcar că primul document al acestei mănăstiri este din timpul domniei
sale. În ceea ce priveşte Anastasia, soţia lui Roman al Muşatei, trebuie
să recunoaştem că "nobila doamnă de Siret" a avut abilitate de diplomat. Muşata-Margareta, în faţa puternicei ofensive catolice, a preferat
18 DAMIAN P. BOGDAN, ap. cit., pag. 28 şi [16.
!19 Călători st.răini despre. Ţările române, voi. 1, Bucureşti, 1968, pag. 39.
ŞERBAN PAPACOSTEA, Triumful luptei pentru neatîrnare; întemeierea Moldovei şi consolidarea statelor feudale româneşt'i, in VDlumul colectiv Constituirea
statelor feudale româneşti, Edit. Acad. R. S. R., Bucureşti, 1980, pag. 190, nota 96.
20. P. P. PANAITFSCU, Mircea cel Bătrîn, Bucureşti, Casa şcoalelor, 1944,
pag. 227-228.
21 N. GRIGORAŞ, Ţara Românească a Moldovei, pînă la Ştefan cel Mare
(1359-1457), Iaşi, 1978, pag. 44.
22 IDEM, ibidem, pag. 56.
23 C. CIHODARIU, Tradiţia letopiseţelor şi informaţia documentară despre
luptele politice din Moldova, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, in "Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, "A. D. Xenopol" V (1968), Iaşi, p. 28.
24 M. COSTACHESCU, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare,
II, Iaşi, 1932, pag. 599-601.
25 Ibidem.
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să iasă

în linia întîia şi să se comporte'; ca o catolică, şi prin ea să poată
pentru apărarea Moldovei. De unde şi-a adus
a dat multă bătaie de cap, istoricilor noştri ?
Gh. Şincai, repetînd propunerea lui Scarlatti, a crezut mai întîi că
Anastasia ar fi fost fiica lui Ştefan Laţcovici (Lackfi), voievod al Ardealului între 1344 şi 1350 :zt;. B. P. Haşdeu a confundat pe Ştefan Laţcovici
(Lackfi) cu Laţcu, voievod din Moldova, şi era foarte convins cînd afirma
aceasta 27 . La fel credea şi Dimitrie Onciul 28, fără să observe. careva
dintre ei, că Anastasia, fata voievodului moldovean Laţcu, era deja mări
tată, cu Iurg Koriatovici. G. Popovici a presupus că, după moartea soţului, ea se va fi căsătorit de-a doilea, cu Roman I Muşat ! 2U. E o presupunere absurdă, pentru că Anastasia, fata lui Laţcu, şi cu Roman erau
veri primari .şi ortodocşi.
N. Iorga, după .ce a bănuit că ar fi "fiica lui Iuga, a celeţ dintăi
Anastasii" 30 , a revenit : "Anastasia, mama lui Alexandru cel Bun, trebuie să fi fost alta, nu fiica lui Laţcu" 31 . Pentru "alta", a opinat şi
Const. C. GIURESCU 32 , dar cine a fost aceea "alta", nu ni se spune.
N. Grigoraş, considerînd că provenienţa acestei Anastasii pune o
problemă fără importanţă, conducte că "Roman I Muşat era căsătorit
cu o oarecare Anastasia" 33 , tocmai cînd ea nu era "o oarecare"
Foarte interesantă a fost observaţia de mai tîrziu a lui Gh. Şincai :
"Anastasia, muierea lut Roman, încă nu ştiu pentru ce n-au fost fata
lui Laţco, (a) domnului. Ţării Munteneşti, că acesta se\ poate zice a fi
fost prinţ, nu voievodul Ardealului, carele nici fata nu ,şi-ar fi numH-o
Nastasia, fiind numele acesta necuvincios ungurilor" 34.
Se vede că Şincai s-a referit la Vladislav I, voievod între 1364 şi
1374, al cărui nume, pentru unguri:. a devenit, în forma latinizată Laslău,
Laslo, Laţco 35. Şincai nimerea drept la ţintă, dacă se refere\a la Radu
Voievod, fratele lui Vladislav I şi urmaş la tronul Ţării Româneşti, între 6 iulie 1374 şi 3 octombrie 1385. În perilipsisul Mănăstirii Doamnei
mai sînt trecute, în continuare, încă două ispisoace vechi "sîrbeşti", de
căpăta şi ajutorul necesar,
Muşata această noră care

26 GHEORGHE ŞINCAI, Hronica românilor, I, ediţia Florea Fugariu, Buc.,
1967, p. 547.
27 B. P. HAŞDEU, Etymologicum magnum Romaniae, voi. III, Buc., 1976,
pag. 823.
28 AURELiiAN SACERDOŢEANU, Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, voi. I,
Edit. Ştiinţifică, 1968, pag. 490, 50!J, 516 ; voi. II, pag. 180-182, nota 33.
29 G. POPOVICl, Anul de la martie, în Modova, în timpul lui Alexand1'U
cel Bun, în "Convorbiri literare", XXXIX (1905) numărul pe martie -, pag.
208 si urm.
· 30 N. IORGA, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Edit. Ramuri, Craiova,
1921, p. 37.
31 N. IORGA, Istoria literaturii româneşti, II, 1969, pag. 432, nota 3.
32 CONSTANTIN C. GIURESCU şi DINU C. GIURESCU, Istoria românilor,
voi. II, Buc., 1976, p. 45.
33 N. GRIGORAŞ, Ţara Românească a Moldovei, pînă la Ştefan cel Mare
(1359-1457), Iaşi, 1978, pag. 56.
34 GH. ŞINCAI, op. cit., voi. I, pag. 547.
35 CHRISTIAN IONESCU, Mica enciclopedie onomastică, Edit. enciclopedică
română, Bucureşti, 1975, pag. 290-291.
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la alţi voievozi, tot din Ţara Românească. Regretăm că perilipsisul
acesta nu ne prezintă mai pe larg, conţinutul primului ispisoc, mai ales
că de la Radu voievod nici pentru Ţara Românească n-au rămas documente. Dar oricine se poate întreba : Cum se explică apariţia unui document de la Radu voievod, din Ţara Românească, la Mănăstirea Doamnei
din Moldova, în anul 1381 ? Cîteva argumente de logică istorică întăresc
ipoteza că Anastasia; fiica lui Radu voievod - deci soră cu Mircea cel
Bătrîn a fost căsătorită cu Roman I al Muşatei, măcar că documentele
muntene n-au pomenit nimic de ca, iar cele moldoveneşti o amintesc
numai ca mamă a lui Alexandru cel Bun, după moartea ei din septembrie 1408, şi îngropată la bise~rica "Sf. Vineri", din tîrgul Roman.
Care sînt acele argumente :
Radu I voievod a fost ridicat în mare slavă de călugărit munteni,
pentru că a întemeiat mănăstirile cele vechi : Tismana, Cozia şi Cotmeana
şi biserica cea veche din Rîjnov (jud. Braşov) şi mănăstirea Vratna, cu
biserica din Mănăstiritza (amîndouă fiind în Serbia) şi schitul Jghiabu
din Vîlcea şi alt schit, "Negru Vodă" din Muscel; apoi a fost trecut ctitor
şi la Biserica Domnească din Curtea de Argeş şi figurează în fruntea
pomelnicelor de la toate aceste mănăstiri, biserici şi schituri, enumerate
mai sus 36. Fără teamă de greşeală, putem trece "?i Mănăstirea Doamnei
printre ctitoriile sale, dacă avem în vedere că fiica sa devenise doamnă
la Moldova (Roman voievod fiind asociat la domnie), iar cuscra sa, Muşata-Margareta a ctitorit la Cîmpulung Muscel o mănăstire catolică,
numită "Cloaşter", cu care Margareta Doamna a intrat în legendele muntenilor. Un studiu despre această Margaretă îl am în lucru.
Numele de Mănăstirea Doamnei, fără a arăta şi numele ctitorului,
a însemnat nu numai un îndemn, dar şi o obligaţie, pentru toate doamnele Moldovei, care s-au rînduit la tronul Moldovei şi au folosit apanajul Botoşanilor, ca să aibă grijă de această mănăstire. Doar primul hram,
pe care Mănăstirea Doamnei l-a purtat în primele două secole din viaţa
sa, a amintit cît de cît de Anastasia Doamna, căci numele său, în limba
greacă, ~Zuoccr-r:vnc; înseamnă "Înviere".
Al doilea argument : Cei doi. copii ai săi, Alexandru şi Bogdan, nu
şi-au primit numele de botelz, la întîmplare. Primului i s-a zis Alexandru, după răstrăbunicul său muntean, Alexandru Basarab, întemeietor
de ţară şi mare voievod, de sine stătător, iar celui de-al doilea i s-a zis
Bogdan, după străbunicul său, Bogdan voievod, întemeietorul Ţări:i
Moldovei.
însă cele mai convingătoare argumente, în sprijinul acestei prime
legături de familie, dintre dinastia Basarabilor şi cea a Muşatinilor, le
găsim în atitudinea ca şi părintească, pe care Mircea cel Bătrîn a avut-o,
36 CONSTANTIN C. G!URESCU şi DINU C. GIURESCU, Istoria românilor,
Editura Albatros, 1971, pag. 268 ; IDEM, Istoria românilor, voi. 2, Editura ştiinţi
fică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, pag. 32 ; B. P. HAŞDEU, Etyrr.t'Jlogicum
magnum. Romaniae, voi. III, ediţia Gr. Brâncuş, Editura Minerva, Bucureşti, 1976,
pag. 804.
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faţă de rudele sale din Moldova şi faţă de Ţara Molaovei Ne referim
întîi la tratatul de alianţă, pe care Mircea cel Bătrîn l-a făcut cu polonii,
la Radom (10.XII.1389), l-a completat la Suceava (20.I.l390) şi l-a ratificat tot la Suceava (6.V.1390). Acest gest frumos de protecţie a Moldovei, ca pe propria sa ţară, Mircea nu l-a făcut pentru că. Ce-stea Muşat,
soţul Muşatei, ar fi fost "vrînd-nevrînd" (sic) de origină oltea,nă, cum
a crezut B. P. Haşdeu 37 , iar după el, Const. C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu 38 • Cuvintele Muşat, Muşa şi Muşata se folosesc prin toate provinciile româneşti şi-n dialectele aromân, meglenoromân şi istroromân. Ele
aparţin fondului autohton după concluzia justă, trasă de I. I. Rusu 3U
şi deci n-au fost neapărat propagate din Oltenia sau din Ţara Românească. Mai de crezut este faptul că Mircea era cumnat cu fii Muşateit
Şi încă o dovadă : La 30 martie 1392, Roman voievod se declară
"stăpîn de la munte pînă la mare" (s.n.). Trebuie să vedem aici şi bună
voinţa lui Mircea cel Bătrîn, căci pe unde se află Chilia şi Cetatea Albă,
mai înainte fusese stăpîn Alexandru Basarâb voievod. Cetăţ~le acestea
erau considerate de vecini "Cheile Moldovei", pentru comerţul internaţional, pînă la Marea Baltică şi puncte strategice, pentru apărar~ Moldovei. Unii vec.ini lacomi au căutat să le cucerească de la Moldoveni printre ei şi voievozi munteni, urmaşi de-ai lui Mircea cel Bătrîn - dar
cît a trăit Mircea, aceste două centre comerciale şi strategice, cu tot cu
ţinuturile dependente de ele, au fost ale Moldovei, fără pretenţii teritoriale, din partea lui Mircea.
Dar cele mai convingătoare dovezi de preţuire reciprocă urmează.
In 1394, după lupta cî.ştigată de poloni, la Bratzlaw, polonii I-au
închis în Polonia pe Roman al Muşatei, iar pe tronul Moldovei 1-au pus
domn pe Ştefan I 40. Cei doi fii ai lui Roman I simţindu-se în pericol,
s-au refugiat la munteni. Mircea cel Bătrîn tocmai atunci nu-i putea
ajuta, fiindcă era angajat în lupta cu turcii, la Ravine 41 . Oricum, refugiul le-a fost protejat.
In vara anului 1398 (după 2 iulie), în timp ce Ştefan I, cu armata
moldovenească, ajuta pe poloni, contra tătarilor, tronul Moldovei a fost
ocupat prin surprindere, de Iuga Giurgevici Koriatovici, venit din Galiţia, cu ajutorul armat, dat de Swidrygaillo 42 . Ştefan I, adus grav rănit
din luptă, a fost considerat asociat la domnie.
La 28 noiembrie! 1399, era declarat mort. Este ca şi sigur că Ştefan I,
fiind grav bolnav, n-a participat cu moldovenii, alături de poloni, şi în

37 B. P. HAŞDEU, Etymologicum magnum Romaniae, voi. 3, ediţia Gr.
edit. Minerva, Bucure!;ti, 1976, pag. 324.
38 CONSTANTIN C. GIURESCU şi DINU C. GIURESCU, Istoria românilor,
voi. II, Edit. ştiintţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, pag. 42.
39 I. I. RUSU, Etnogeneza românilor, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, pag. 364.
40 P. P. PANAITESCU, Mircea cel Bătrîn, Bucureşti, Casa şcoalelor, 1944,
p. 235.
41 N. GRIGORAŞ, Ţara Românească a Moldovei, pînă la Ştefan cel Mare
(1359-1457), Editura Junimea 1978, pag. 60-61.
42 DIMITRIE ONCIUL, Scrieri istorice, vol. I, ediţia Aurelian Sacerdoţeanu,
Editura ştiinţifică, 1968, pag. 491.
Erâncuş,
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lupta de la Worskla (12 august 1399), contra

luptă 43 .

tătarilor şi

n-a murit în acea

Să ne oprim în mod special, dar foarte pe scurt, la documentul din
28 n?iembrie 1399, prin care boierul Ţiban a primit de la Iuga vo:evod
două sate. Găsim aici succesiunea domnilor, pe tronul Moldovei. Zice
Iuga voievod că "acest adivarat sluga noastră Ţiban, au slujit mai înainte întru sfinţi odihniţilor ( :) părintelui nostru, lui Petru voievod şi lui
Roman voievod (.şi) lui Ştefan voievod, iar acum ne slujeşte şi nouă,
cu dreaptă şi credincioasă slujbă". Rezultă de aici : a) că tatăl lui. Iuga
voievod a domnit în Moldova, înainte de Petru I al Muşatei ; b) că acelaşi
Giurgiu (Jurj) Koriatovici, fugit în Galiţia, acum era răposat şi în fine,
c) că şi Ştefan I era răposat nu de mult, în orice caz între 12 august şi
28 noiembrie 1399. Dar - foarte important - tot în acest document
găsim şi atitudinea lui Iuga faţă de rudele sale muşatine, care justifică
amestecul lui Mircea cel Bătrîn, în treburile domneşti, din Moldova. Din
partea finală a documentu:lui, unde de obicei se face încredinţarea lui
oficială, au fost înlăturaţi Iurie şi Mihail (fraţii lui Ştefan I), iar fiii lui
Roman al Muşatei au fost trecuţi pe o linie secundară, ca "fraţi", ceea
ce nu echivala cu vreun rang boieresc, ci numai cu înţelesul de rudenii
- de fapt erau veri de-al doilea. !n documentul său precedent, Iuga nu
le-a zis acestora nici măcar "fraţi", ci i-a trecut simplu, "Alexandru şi
Bogdan", ca pe nişte rude oarecare, de care se putea descotorosi repede.
În asemenea situaţie, dinastia Muşatinilor era ca şi înlăturată de la tronul
Moldovei. A intervenit Mircea cel Bătrîn. Pe la începutul anului 1400,
el a venit în Moldova cu oaste, l-a detronat pe Iuga, după o domnie
de 17 luni, şi - scrie la Letopiseţul anonim al Moldovei - , că "s-a ridicat domn în Ţara Moldovei Alexandru Voievod, iar pe Iuga voievod
l-a luat la sine Mircea voievod". Dar Mircea nu l-a luat pe Iuga, cu tot
cu familie, "pentru motive religioase, sau din motiv de refugiu", cum
opina P. P. Panaitescu t.4 , ci l-a luat arestat, ca să rămînă linişte în Moldova. Noul domn, Alexandru cel Bun, lui Mircea îi era nepot de soră.
După cum se vede, stabilirea Muşatinilor, pe tronul Moldovei, pentru o perioadă seculară, se datoreşte lui Mircea cel Bătrîn.
A rămas la Suceava numai doamna Anastasia, mama lui Iuga, că
reia, pentru întreţinere şi numai "pentru cît va trăi", Alefcandru cel
Bun i-a dăruit satul Coţmanul Mare, cu cătunele care ţineau de el, iar
după trecerea ei din viaţă. acest apanaj să treacă în stăpînirea episcopiei
de Rădăuţi "5.
Ea a murit în anul 1420, martie 26 şi a fost înmormîntată în biserica lui Bogdan Vodă, din Rădăuţi. Pe mormîntul ei, Ştefan cel Mare
i-a pus o piatră, la nivelul pardoselii, cu precizarea că e "cneajna Anas-

43 P. P. PANAITESCU, Mircea cel Bătrîn, (vezi şi nota 40), pag, 274.
44 P. P. PANAITESCU, Mircea cel Bătrîn, Bucureşti, Casa şcoalelor, 1944,
pag. 277-278, cu notele de subsol 23 şi 24.
45 MIHAI COST ACHESCU, Documen~e moldoveneşti înainte de Ştefan cel
Mare, vol. 1, Iaşi, 1931, pag. 101-102 ; Documenta Romania Historica A. Moldova,
vol. I, Edit. Acad. R. S. R., Bucureşti, 1975, doc. 35, pag. 49-50.
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tasia, car~ a dat Coţmanul acestui lăcaş, fiica lui Laţco voievod" - ca
nu fie confundată cu altă Anastasie. Însă documentul lui Alexandru
cel Bun ne-a rămas numai într-o copie germană, în care s-a comis o
greşeală evidentă. Această doamnă, Anastasia, fata lui Laţcu voievod. era
vară primară cu Roman I, iar lui Alexandru cel Bun îi venea mătuşă
(=Mutterchen) .şi nici într-un caz soacră (=Schwiegermutter). Această
greşeală a produs multe încurcătur:i genealogice, pentru istoricii noştri.
Să revenim la Mănăstirea Doamnei. În perilipsisul său, găsim menţionat, la numărul 2 : "Ispisoc sîrbesc de la Radu Voievod, din 6995 iulie 12". Aici avem altă greşeală, pentru că la anul 6995, respectiv 1487,
domn în Ţara Românească era Vlad Călugărul, care, deşi a fost pus pe
tron de Ştefan cel Mare, a trecut de partea turcilor. Fiindcă ispisocul a
fost dat de un Radu Voievod, nu de Vlad Călugărul, cred că e vorba de
Radu al II-lea, Prasnglava, fiul lui Mircea cel Bătrîn, domn în anul 6935,
respectiv 1427, iulie 12. Aici a greşit copistul, la scrierea anului 6935, pe
coloana zecilor, unde în loc de cifra V.. (=30), a scris c; (=90Y şi a
rezultat, din grabă 6995, în loc de 6935.
Al treilea document din perilipsis este un "Ispisoc sîrbesc vechi de
la Ion Radu V-vad din 7004" 46 . Acesta a fost voievodul Radu cel Mare,
văr primar cu Maria Voichiţa, doamna lui Ştefan cel Mare. Anul 70D4,
adică 1496, coincide cu mai multe construcţii şi renovări de biserici, de
la Botoşani şi din împrejurimi.. Narcis Creţulescu a citit următoarea însemnare, pe un pomelnic de la Popăuţi: "Cînd Ştecran Vodă cel Mare
au zidit biserica Sf. Nicolae de la Popăuţi, la 1496, septembrie 30, atunci
şi Doamna sa, Maria, a înnoit biserica Sf. Gheorghe din tîrgul Botoşani
si biserica Învierii de la Mănăstirea Doamnei si biserica satului Cismea" 47 •
Grigore Ureche scrie în Letopiseţul săU: că în anul următ~r, 1497,
pentru războiul contra polonilor, şi Radu cel Mare i-a trimis lui Ştefan
cel Mare un corp de oaste, în ajutor.
În septembrie 1538, Botoşanii, cu împrejurimile sale au trecut prin
groaznice jafuri şi distrugeri, cauzate de turcii şi tătarii care îl urmăreau
pe Petru Rareş, în retragerea sa, spre Suceava 48 . Cronicarul turc Nasuh
Matrakci, care în acea expediţie îl însoţea pe sultan, scrie că "de la profetul Mahomed şi pînă în zilele noastre, duşmanul nu a văzut o astfel
de distrugere şi nici musulmanii nu au distrus vreodată în aşa măsură,
din ambiţie" 49 .
Doamna Elena Rareş, după ce a revenit la Moldova, cu a doua domnie, a clădit din nou - de data aceasta din piatră - biserica "Sfîntul
Gheorghe" din centrul de atunci al tîrgului Botoşani, iar mai tîrziu, după
cum confirmă însemnarea de pe pomelnicul cel vechi de la Popăuţi, tot
să

46 T. G. BUUAT, studiul citat, pag. 228-239.
47 ARHIM. NARCIS CREŢULESCU, Istoricul Mănăstirii Rîşca, Fălticeni,
1901, p. 51.
48 I. D. MARIN, La "Trecătoarea Botoşanilor", in 1538, in volumul colectiv
Botoşani istorie şi contemporaneitate, Botoşani, 1970, pag. 23-27.
49 MIHAIL GQBOGLU şi MUSTAFA MEHMED, Cronicile turceşti privind
Ţările Române (sec. XV mijl. sec. XVII), vol. I, Bucureşti, 1966, pag. 230.

www.cimec.ro

IL D. MARIN 1

106

"doamna Elena Răre.soaia a înnoit de iznoavă si biserica de la Mănăstirea
Doamnei, la anul 15.52" 50 . Sei impune precizarea, că ea a refăcut biserica, fiindcă era complet distrusă, dar nu tot ea a fost şi prima doamnă
a Moldovei, care a întemeiat-o. Pînă la doamna Elena Rareş, Mănăstirea
Doamnei avea deja o vechime de o sută şi şaptezeci şi unu de ani !
Clădită pe moşia Tataraşi, care era loc domnesc, ea a fost înzestrată
cu partea dinspre apus a acestei moşii, din pîrîul Dresleuca şi pînă la
capătul ei, pe creasta Sgriveţului. A mai avut în folosinţă şi moşia Costeşti, care din vechime, tot domnească era 51, iar Moise Movilă voievod,
în 1631, august 3, i-a mai dăruit ,şi satul Cetăţuia, din ocolul tîrgului
Bîrlad, dar Vasile Lupu voievod a luat de la mănăstire actul de danie
(1637) şi a dăruit satul Cetăţuia boierului său, Paladie, fost vameş
mare 52 •
După ce capitala Moldovei a fost mutată de la Suceava la Iaşi, Mă
năstirea Doamnei a fost lăsată pe un plan secundar. La Iaşi a început
să se vorbescă de o "Biserică a Doamnelor". Paul de Allepo, călătorind
prin Iaşi, în toamna anului 1652 a aflat că mănăstirea Golia, aparţinea
Doamnei lui Vasile Lupu, care o şi pusese în reparaţie, de curînd 53 . Mai
tîrziu, numele de Biserica Doamnei a fost atribuit bisericii Sf. Gheorghe
- Lozonschi, tot din Iaşi 54.
Pe de altă parte, încă din timpul lui Moise Movilă (1631, iulie 10)
Mănăstirea Doamnei devenise metoc la Mănăstirea Rossiko, din Muntele
Athos. De acolo au venit la conducere călugări greci, care mai întăi i-au
înlocuit hramul cel vechi, Voscrisenia (=Învierea), cu hramul Sf. Pantelimon, pe care îl avea şi Mănăstirea Rossiko.
Totuşi, deocamdată gospodărindu-se singură, mănăstirea a primit
danie, o casă cu tot locul ei, din Botoşani, de la Anastasia Fătocia (1648.
aug. 3) 55, a cumpărat vatra unui heleşteu de pe apa Teişorii (1656, mai
1) 56, a primit danie o Yie de la Hîrlău, dăruită de postelnicul Iane Hadîmbul (1660, noiembrie 4) 57 ,şi a luat în stăpînire, de veci, încă un heleşteu, de pe Valela Dresleucei, drept 200 de lei, cu care cîţiva locuitori
din Botoşani erau datori mănăstirii 58 . Pentru heleşteu, mănăstirea a
50 ARHIM. NARCIS CREŢULESCU, Op. cit., pag. 52 ; Uricarul ViDII, p. 235VI, p. 351.
51 N. IORGA, Studii şi documente, vol. V, Buc., '1903, pag. 217, no. 30.
estenes sntrq cmtesnc tnmraf tbecsmn nmbr ggbvbg cf crdowk nmb csetn vbmna
52 Preot IOAN ANTONOVICI, Documente bîrlădene, vol. III, IBîrlad, 1915,
pag. 12-16.
53 SEVER ZOTTA, Mănăstirea Golia, în Buletinul "Ioan Neculce", fasc. V,
(1925), pag. 5.
54 GH. GHIBANESCU, Sama Visteriei Moldovei din 1763, acelaşi buletin,
pag. 99.
55 Documentele nr. 11 şi 24, din Perilipsisul citat.
56 Documentul nr. 19 din Perilipsisul citat. Vezi şi Catalogul documentelor
moldoveneşti din Arhiva istorică centrală a Statului, vol. UI, Bucureşti, 1968, documentul 185, unde, în loc de "mănăstirii Roşcăi", să se citească "mănăstirii Russiko".
57 Documentul nr. 15, din Perilipsisul citat.
58 Documentul nr. 23, din Perilipsisul citat. Vezi şi Catalogul citat voi.
lV, doc. 105.
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,,uricele bătrîne". Fiindcă posluşnicii mănăstirii erau mereu
de conducerea tîrgului, Ecaterina, doamna lui Evstratie Dabija
voievod, le-a trimis o carte gospod, vornicilor de Botoşani (1662, ianuarie 8), să nu-i mai supere posluşnicii mănăstirii sale de la Botoşani,
cu dările şi angheriile, ci să lucreze numai la mănăstire, pelntru că ei au
cărţi de la Moise Voievod, de la răposata doamna Tudosca şi de la eaterina doamna. Chiar de ar veni careva cu carte domnească, vornicii să-i
dea aceluia zi la domnie, pentru că s-au jeluit călugării de acolo, că le
învăluie posluşnicii 59 . Şi Ştefan Petriceico voievod a scris o carte gospod (1673), pentru ocrotirea acestor posluşnici 60 , dar nici această carte
nu le-au uşurat traiul şi e'Î. au prins a fugi de la mănăstire.
Peste opt ani, mănăstirea nu mai avea nici un posluşnic.
Gheor:ghe Duca voievod l-a împuternicit pe egumen (2 ianuarie 1681)
să-şi caute vecinii şi să-i aducă la mănăstire, ori de unde i-ar găsi 611.
S-a crezut mai apoi că treburile merg prost, numai din cauza egumenului şi s-a trecut la schimbarea cît mai deasă a egumenului. In
timpul lui Constantin Cantemir voievod (1685, dec. 20) însuşi mitropolitul Dosoftei din Suceava, a instalat un egumen nou, pe Hrisant 62. Şi
totuşi mănăstirea mergea din rău în mai rău. Pe pămîntul ei şi chiar pe
lîngă biserica mănăstirii trecea un drum mare, între Suceava, şi tîrgul
Botoşani. Mari pagube şi multe necazuri şi jafuri i-au căuzat mănăstirii
acest drum mare, pe care umblau diferite oşti străine şi trecători de
toată mîna.
Mihai Cehan Racoviţă voievod, la stăruinţa soţiei sale, Doamna
Ana şi la rugămintea arhimandritului Varlaam, a eliberat o carte domnească de scutire (1708, noiembrie 18), pentru ca această mănăstire,
"pustiită din vremile ne'păcii, să fie lăsată în pace, de toate dările şi
angăriile, cîte vor hi pi ţară şi pe alte mănăstiri... Nime la nimica să
nu amestece mănăstirea, nici cu tîrgu, nici cu ţara, ce de către toţi să
aibă pace" (s.n.) 63. Vorbe de neuitat : "nici cu tîrgu, nici cu ţara". De
ce s-a făcut această precizare ? Pentru că toate dările, de orice fel, din
tîrgul Botoşani şi din cele 12 moşii vecine, se strîngeau separat, pentru
Doamna, prin slujbaşii Doamnei, iar din ţară, strîngeau dările alţi slujbaşi, pentru Domn. Insă oamenii din ocolul Doamnei erau storşi de dări,
care cum îi apuca : unii pentru Domn, alţii pentru Doamna, chiar şi cu
cîte două rînduri de dări, strînse deodată, încît bieţii oameni, ca să scape,
dădeau bir cu fugiţii.
Şi călugării o duceau foarte rău, pentru că veniturile mănăstirii
erau încasate direct, de mănăstirea Russiko, fără a le lăsa şi lor măcar
întreţinerea, ba erau priviţi .şi cu dispreţ. De exemplu, un călugăr grec,
inspector în Mo}dova, peste mănăstirile închinate la Muntele Athos, a
primit

şi

hărţuiţi

59
doc. 744.
60
61
62
63

Documentul nr. 16, din Perilipsisul citat. Vezi
Documentul nr. 21, din Perilipsisul citat.
Documentul 22, din Perilipsisul citat.
Documentul 25, din Perilipsisul citat.
Uricariul, voi. VIII, Iaşi, 1886, pag. 235-236.
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făcut un zapis de învoială, cu negustorul Manole, pentru repararea unui
şi a unei mori, de pe Dresleuca, urmînd ca 2/3 din venitul peştelui
şi al morii să le trimită negustorul Manole, direct la Mănăstirea Russiko. Zapisul, se încheie cu menţiunea : "Pentru călugării de la Mănăs

iaz

tirea Doamnei nu le-am datu voie să se amestece la nemic, căci fiind
eu aice în ţară de atîţia ani, n-am văzut acolo niciodată măcar· un călu
găr om de treabă, ci tot nişte beţivi şi nevrednici" 64_
Astfel călugării erau lăsaţi în situaţia mizerabilă de a nu avea ce
mînca, încît mitropolitul Gheorghe, al Sucevei şi a toată Moldova, le-a
slobozit o carte de milostenie (30 august 1727), în baza căreia ei să poată
umbla cu cerutul, prin sate ! 65
În aceeaşi vreme, un călugăr, Agafton, de la Mănăstire'a Doamnei,
s-a izolat în codru, tot pe moşia Tataraşi. Acolo şi-a făcut o săhăstrie de
lemn, cu chilie, apoi o mică prisacă şi cîţiva pomi roditori. Dar ceilalţi
călugări au venit, ca să-i risipească agonisita sihastrului şi, fiindcă s-au
petrecut acolo nişte fapte neplăcute, sihastru! Agafton, şi-a luat toiagul
şi a plecat la laşi, ca să se plîngă la domnie. A avut noroc sihastru}, căci
Grigore Ghica voievod (1729, octombrie 1) i-a eliberat un privilegiu, ca
să trăiască în pace, nesupărat de nimeni, la săhăstria sa. I-a dat şi o
bucată bună din codru şi loc bun de arătură, pentru el şi pE•ntru alţi
călugări, care se vor oploşi la săhăstria lui cam 430 de hectare, în
total, după o măsurătoare mai nouă - şi dreptul de a-şi căuta do1
oameni străini, care vor fi iertaţi de orice dare domnească şi scutirea
de desetină pentru 100 de stupi, ca să aibă ceară pentru lumănări 66 .
Mai tîrziu, privilegiul acesta i-a fost întărit şi de alţi domni : de Constantin Mavrocordat voievod (1733, iulie 22) 67, apoi de Ioan Mavrocordat voievod, la 30 noiembrie 1744 68, şi de Matei Ghica voievod, la 1754,
octombrie 13 69 , şi în fine, de Alexandru Moruzi voievod, în 30 septembrie 1792, care la scutirile cele vechi i-a mai adăugat .şi scutirea de gostină, pentru 100 de "sfini" (=porci) 70. Sihăstria lui Agafton s-a dezvoltat bine, mai ales după ce săhăstria sa a fost transformată în mănăstire
de călugăriţe. Dar noi rămînem cu cercetarea numai la Mănă'stirea
Doamnei.
In partea de nord a mănăstirii şi chiar alături de eJa, se afla un loc
de vreo două sute de hectare, numai cu pomi roditori. Locul acela purta
numele de Livada. Călugării stăpîneau Livada de mai multe secole. Însă
Dumitraşco Calmăşul de la Stînceşti s-a pus cu rugăminte pe lîngă Grigore Ghica voievod, ca să-i dăruiască lui Livada Mănăstirii şi a reuşit s-o
64 Zapisul de învoială a fost transcris pe paleograful TRAIAN ICHIM, de
la Arhivele Statului din Iaşi, în "Revista Moldovei" din Botoşani, anul V (1926)
nr. 4, pag. 8-10.
65 Documentul nr. 29, din Perilipsisul citat.
66 Iconom AL. H. SIMIONESCU, Mănăstirea Agafton, Botoşani, 1929, pag. 32.
67 N. IORGA, Studii şi documente, voi. V, pag. 232, nr. 82.
68 IDEM, ibidem, pag. 243, nr. 107.
69 Iconom AL. H. SIMIONESCU, Op. cit., pag. 3-5.
70 N. IORGA, Studii şi documente, voi. V, pag. 259, nr. 150.
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capete, în 1747, august 18 71 , mai ales că era şi oleacă de rudă, cu voievadul. Dar Constantin Mihai Cehan Racoviţă voievod, care în 1751 transformase biserica de la Popăuţi în mănăstire, a pus ochii pe Livadă, cu
gîndul s-o dea la Popăuţi. Calmăşul, văzînd că pierde Livada, a făcut
un zapis, prin care a dăruit Livada, dar nu Mănăstirii Popăuţi, el Mănăs
tirii Doamnei 72 • După ce Const. Mihai Cehan Racoviţă s-a mutat cu
domnia în Ţara Românească, Dumitraşco mare ban i-a scris fratelui său,
Ioan Toader Callimachi, care era vel terziman la Constantinopole, să
urmărescă acel zapis de danie, care acum era ajuns la Mănăstirea Russiko. Răspunsul dorit i-a căzut cu mare bucurie : "Frate, te-am scăpat
şi de sila lui Constantin voievod şi am luat scrisorile de la părinţii esfiumeniţi, precum şi zapisul de danie, cu iscălitura d-tale, care 1-au rupt
însuŞi părintele Thesalonic, căruia trebuie să-i mulţumeşti, trimeţîndu-i
măcar o putină de miere de Vaslui şi cîţiva caşcavali de munte. Stăpî
neşte de acum în pace Livada şi n-ai nici o grijă, căci şi la Patriarhie se
ştie că Constantin voievod au vrut să facă pomană cu colaci străini:" 73 •
In baza acestei scrisori particulare, Dumitraşco Calmăşul şi urmaşii
săi au stăpînit Livada, cu unele mici întreruperi, pînă în 1814, deşi ei
singuri erau convinşi, că o stăpînesc pe nedrept, în paguba mănăstirii.
Din partea domniei s-au dat din cînd în cînd unele semne de atenţie, pentru mănăstire. Grigore Ghica, voievod, încă din 20 mai 1737 i-a
dat voie mănăstirii să-si caute trei oameni străini, care vor fi iertaţi
de toate dările şi angheriile, oricîte s-ar ivi în Moldova 74 •
Ion Nicolae Mavrocordat voievod, în 17 44, mai 25, i-a scutit 300 de
stupi de desetină, 300 de oi de goştină, 300 vedre de vin de vădrărit şi
50 de vite, de văcărit 75 , dar scutirile acestea erau neînchipuit de mari,
faţă de starea de fapt a mănăstirii, căci ea nu mai avea nici un petic
de pămînt disponibil, pe care să-şi poată gospodări atîtea oi, vite, vii şi
stupi. Moşiile sale erau date în arendă direct, de la Muntehe Athos, fără
să i se repartizeze şi ei, un venit cît mai mic, măcar pentru întreţinere,
iar dacă mai tîrziu, acele scutiri i-au fost reduse, de Scarlat Ghica voievad (1757) 76 şi de Mihail Constantin Suţu voievod (1793, octombrie 3)
la 200 de stupi, 200 de oi, 200 de vedre de vin, 40 de vite şi 100 de
porci 77, mănăstirea încă era în totală imposibilitate, de a se putea declara proprietară pe atîta avere.
Este curios faptul că tocmai în vremea aceea, foartei grea pentru
mănăstire, s-au pus bazele satului de lîngă ea. La 14 septembrie 1774,
Divanul Cnejiei Moldovei i-a dat egumenului, 15 liude scutelnici, cu sal71 A. D. XENOPOL, Istoria şi genealogia casei Callimachi, Bucureşti, 1897,
pag. 220-221.
72 N. IORGA, Documentele familiei Callimachi, val. II, pag. 15, nr. 31.
73 A. D. XENOPOL, Op. cit., pag. 233-2;34.
74 Uricariul, voi. VIII, Iaşi, 1886, pag. 237-238.
75 Uricariul, val. VIII, pag. 238-240, menţionat in docum. 38, din Perilipsişul citat.
76 Dac. 14, din Perilipsisul citat.
77 Dac. 74, din Perilipsisul citat.
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vogvardia (=protecţia) feldmareşalului Rumeanţev 78. Catagrafia din acelaşi an, 1774, îi arată nominal pe toţi aceşti 15 scutelnici !Şi un popă,
Simion 79 • Tot nominal sînt trecuţi în continuare alţi scutelnici, daţi mă
năstirii de diferiţi boieri : stolnicul Constantin Balş (16 scutelnici),· jitnicerul Manolache : 15, vistiernicul Constantin Sturza : 2, iar şătrăroaia
lui Lascarache Ruset : 4 scutelnici 80.
La 25 februarie 1790, tot Divanul cnejiei Moldovei i-a mai dat mă
năstirii o "carte pentru 8 scutelnici, lăsaţi din visterie, care să nu fie
supăraţi cu nici o dare" 81.
Unii din primii scutelnici au şi acum urmaşi, în satul Mănăstirii
Doamnei. Mă refer Ia familiile : Coteaţă, Ciolan, Drobotă, Petruţă, Ungureanu, Mardare, Homoreanu, Turcanu şi Vlădeanu. Dar mănăstirea?
În ce stare a fost găsită de comisia de inspecţie, trimisă de Dicasterie,
la 10 februarie 1810? Reproduc numai un fragment, din raportul întocmit de acea comisie, către Mitropolia Moldovei :
"în chiliile mănăstirii am găsit un boieriu grec, Constandin piţar,
cu fimeie şi copii. Acesta, prin înţelegere cu egumenul mănăstirii Russiko, a luat în arendă această moşio, cu etision de 400 lei pe, an, atîlt:a
cîtă se află împrejurul mănăstirii, cu satul în care se află peste 60 gospodari, cu iaz, cu moară, cu 5 pogoane vie, cu 7 dugheni în tîrgul Botoşani, care dugheni cuprind chiria lor 363 lei pe an. Numitul pitar a intrat în stăpînire(a) mănăstirii din velct 1808, aprilie 23. Pînă cînd ? Nu
ştie, pînă nu va găsi vreme să meargă la Ţarigrad. Mănăstirea se află
într-o stare pre(a) proastă. Înlăuntru, catapeteazma nezugrăvită, veşmin
tele foarte proaste, nevrednice de a mal sluji preotul cu dînsele ; chiliile
le răsipesc, îngrăditurile stricate, dobitoacele umblă prin ţintirim ; numai o evanghelie am văzut lucru mai bun, firicată cu argint, pe care o
au firicat orîndatorul ce se află acum, cu a sa cheltuială.
Mal are această mănăstire(a) Doamni işi altă moşie, mai la cămp,
ce să numeşti Costeşti, pe care moşie o are în stăpînire cu anul un neguţitoriu, anume Gheorghe Drumbali, luată în arendă de la Sfinţia sa pă
rintele Kir Teodorit, arhimandrit, ce este egumen la mănăstirea Floreşti,
fiind sfinţia sa epitrop, cu contract pe 2 ani, cîte 2000 lei pe '3.n, începîndu-se anul din leat 1808 apr. 23, pără acum la sf. Gheorghic viitllriu
1810 apr. 23, dar va face prelungire".
După inspecţie a fost numit ca egumen, ieromonahul Teofan. De
fapt, acesta a fost ultimul egume!n, pentru că în februarie 1814, Mănăs
tirea Russţko a cerut aprobarea de a-şi scoate în vînzare moşiile sa;le,
anume Mănăstirea Doamnei cu Livada şi Costeştii, pentru motivul că
ele nu le aduceau nici un venit. Domnescul Divan a admis această scoatere in vînzare (17 martie) apoi şi Scarlat Alex. Callimah voievod şi-a
78 Doc. 53, din Perilipsisul citat.
79 ARHIVELE STATULUI IAŞI 1114,

Secţia

microfilme, Catagrafia din anul

ţinutul Botoşani,

ocolul Tîrgului, -Mănăstirea Doamnei.
80 Docum. 70 din Perilipsisul citat.

81 ARHIVELE STATULUI IAŞI, Tr. 13'57, opis 1543, dosarul nr . ."2: Schitul
Aga/tonului, cu casa răsposatului vornic Alecu Kalirr.ţ~h, pentru pămînt 'şi un loc
rle livadă", fila 155 şi 191.
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dat aprobarea (21 martie). La 6 aprilie 1814 moşiile mai sus arătat au
fost scoase la sultan-mezat, iar la 24 iunie, s-au hareciluit (=adjudecat).
Cel mai mare preţ pentru aceste m01şii a fost de 191 500 lei, dat de marele
vistiernic Iordache Roset, care a reprezentat-o la mezat pe "Lu:minăţia
sa Doamna Smaranda", soţia voievodului Scarlat Al. Callimah 82 • In anul
viitor (19 aprilie 1815), "Luminăţia sa Doamna" şi-a primit hrisov de
proprietate, din partea soţului său, pe aceste moşii 83 .
Şi iată că Mănăstirea Doamnei, simbol al înfrăţirii dinastice între
Ţara Româneiască şi Moldova, întreţinută şi ocrotită de doamnele Moldovei cele de demult, după 433 de ani de existenţă a fost desfiinţată
chiar de o doamnă a Moldovei ? ! Cine ar fi putut crede ? ! Călugării
întorşi la Mănăstirea Russiko, care le era de metaţie, au luau cu ei şi
documentele fostei mănăstiri.
In vara anului 1882, Teodor T. Burada, trecînd cu vizita pe la toate
cele douăzeci de mănăstiri din Muntelle Athos - între care si Mănăstirea
Russiko - a văzut în arhivele lor documente de provenienţă românească,
dar nu le-a putut vedea pe toate, pentru că după convingerea sa, "multe
documente încă stau ascunse în păstrarea călugărilor care de la secularizarea averilor mănăstireşti, făcută de principele Cuza, se tem a le mai
arăta, mai cu seamă românilor" 84 . Burada a fost impresionat de biserica
mănăstirii Russiko, zidită din temelie de către Scarlat Calimach voievod,
între anii 1812 şi 1821, în locul bisericii vechi, dărîmată cu totul. Pe
uşile cele mari de lemn ale bisericii el a văzut sculptată cu măiestrie
şi foarte frumos inscripţia în greceşte, cu capul de bour al Moldovei
si vulturul Tării Românesti.
.
În acel~şi timp, la fosta mănăstire a Doamnei, biserica cea inspectată la 1810 s-a dărîmat. SătenH şi-au făcut altă biserică, dar fără meş
teşug. Cu pereţii din nuiele şi din lut, ea a căpătat înfăţişarea unei case
de ţăran sărac. Lutuită în fiecare an şi reparată grosolan, ea totuşi a
trăit pînă la 7 august 1902, cînd mai întăi a fost fotografiată şi apoi demolată, ca să se înalţe pe acela;şi loc o biserică nouă, din piatră şi cără
midă. Pentru construcţia ei au contribuit locuitorii satului Mănăstirea
Doamnei, dar s-a umblat cu pantahuza şi prin satele vecine. De-a:bia
peste nouă ani, tocmai în 1911, biserica a fost terminată, urmînd ca să
slujească în ea, cînd şi cînd, preotul din satul Curteşti.

82 ACELAŞI DOSAR, fila 554. Vezi şi Uricarul, voi. VI, pag. 300.
83 TEODOR T. BURADA, Opere, vol. IV, Bucureşti, 1980, Edit. Muzicală,
p. 125.
84 IDEM, ibidem, pag. 113-114.
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O istorie completă a ţinuturilor Botoşani şi Dorohoi de la înfiinţarea
lor ca unităţi administrativ-teritoriale şi pînă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cînd au devenit judeţe, încă nu s-a scris pînă în prezent. Este drept că în ultimii ani s-au întocmit numeroase monografii
de localităţi şi s-au scris o serie de articole şi studii, îndeosebi în prestigioasa revistă "Hierasus", dar pentru redactarea istoriei celor două
ţinuturi moldoveneşti încă mai trebuiesc cercetate multe izvoare' istorice,
îndeosebi documentele din arhive.
În această lucrare nu ne propunem să. prezentăm istoria completă
a ţinuturilor Botoşani şi Dorohoi în perioada menţionată, ci doar să
punctăm cîteva aspecte de ordin administrativ, demografic şi economic
din anul 1774, cînd împărţirea ţinuturilor în ocoale a devenit mai clară,
,şi pînă în anul 1835, cînd ţinuturile Botoşani şi Dorohoi şi-au schimbat înfăţişarea, ca urmare a delsfiinţării micilor ţinuturi vecine, Hîrlău
şi Herţa.

*

1. lmpărţire administrativă. În perioada de care ne ocupăm, adică
în feudalismul tîrziu, pe teritoriul actualului judeţ Botoşani s-au aflat
ţinuturile Dorohoi, Botoşani, precum şi o mare parte a ţinu.tului Hîrlău 1.
Deşi cu mult mai vechi, ţinutul Dorohoi, este menţionat pentru
prima dată într-un document din 23 aprilie 1546 2. La începutul secolului
al XVIII-lea Dorohoiul - "tîrg nu prea însemnat", după expresia lui
Dimitrie Cantemir - era nu numai reşedinţa ţinutului cu acelaşi nume,
dar şi reşedinţa vornicului Ţării de Sus 3 . Pe vremea aceea, din ţinutul
1 In anul 177 4 numeroase sate din actualul judeţ Botoşani aparţineau de
ocoalele Bahlui, Jijia şi Coşula din ţinutul Hirlău (vezi Moldova în epoca feudalismului, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1975, vol. VII, partea II, p. 223-256). In anul
1803 multe sate din sudul şi sud-estul judeţului Botoşani făceau parte din ocoalele
Miletin, Jijia şi Prut ale ţinutului Hîrlău (Theodor Codrescu, Uricariul, voi. VIII,
Iaşi, 1886, p. 321-327). In perioada 1803-1816, la o dată ce încă nu poate fi precizată, tirgul Ştefăneşti cu intreg ocolul Prutului a trecut de Ia ţinutul Hîrlău la
ţinutul Iaşi (Adrian Macovei, Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei întTe
anii 1832 şi 1862 (I), în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol"
din laşi, XIX, .1.982, p, 373).
2 V. Lungu, Ţinuturile Moldovei pînă la 1711 şi administrarea lor, in "Cercetări istorice" revistă de istorie românească vol. XVII, 1943, p. 20.
3 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. Acad. R. S. R., Bucureşti,
1973, p. 81.
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Dorohoi făcea parte 1şi tîrgul Ştefăneşti, care mai tîrziu avea să treacă
la ţinutul Hîrlău, apoi la ţinutul Iaşi.
La început, ţinutul Dorohoi, ca şi celelalte, era condus de pîrcălabi.
Către mijlocul secolului al XVIII-lea, în timpul celei de-a doua domnii
a lui Constantin vodă Mavrocordat (1741.:....__1743), în Moldova s-a făcut
o reformă administrativă prin care s-a stabilit ca Îl) fruntea ţinuturilor
mari - î:1tre care se număra şi Dorohoiul - să fie cîte doi ispravnici,
iar în fruntea ţinuturilor mici, numai cîte unul 4 . Tot prin această reformă au fost înfiinţate ocoalele, care erau unităţi administrativ-teritoriale mai mici decît ţinuturile. În fruntea ocoalelor erau ocolaşii sau
privighetorii de ocol. Ei se subordonau ispravnicilor ţinutului din care
făcea parte ocolul respectiv 5.
·
În anul 1774 ţinutul Dorohoi cuprindea ocoalele Tîrgului, Prutului
şi Başeului. în perioada 1774-1803, la o dată ce încă nu ne este cunoscută, s-a organizat şi ocolul Coşulei' (vezi anexa nr. 1)·
La începutul epocii regulamentare, mai exact în anul 1835 au fost
desfiinţate micile ţinuturi Herţa, Hîrlău şi Cîrligătura 6 . Fostul ţinut
Herţa, cu tîrgurile Herţa şi Mamorniţa, a fost înglobat în ţinutul vecin,
Dorohoi. Tot în anul 1835 domnul Mihail Sturdza a hotărît ca reşedinţa
ţinutului Dorohoi să se mute din oraşul Dorohoi în tîrgul Mihăileni
(fostul Tîrg Nou), care era proprietatea sa 7 .
Ţinutul Botoşani, care în secolele XVII-XVIII făcuse parte din
ţinutul Hîrlău, este menţionat pentru prima oară în anul 1741 8 . Totuşi,
în anii următori, ca de exemplu în 1769, el apare\ din nou ca făcînd
parte din ţinutul Hîrlău 9 . Abia în catagrafiile din 1772 şi 1774 este
menţionat definitiv şi ţinutul Botoşani între celelalte ţinuturi ale ţlării
românesti Moldova 10.
Pîn'ă în anul 1828 acest ţinut a constituit principala sursă de venituri pentru soţiile domnilor Moldovei 11.
La sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului
următor ţinutul Botoşani cuprindea ocoalele Cîmpului, Siretului şi Tîrgului (vezi anexa nr. 1). Acest ţinut avea "o formă bizară, nenaturală",
el era un ţinut "cu suprafaţă mică, dar cu hotare întinse" - după cum
.afirma, în 1957, marele istoric C. C. Giurescu ~2. In anul 1835, odată cu
4 N. Grigoraş, Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui
Consi'antin Marrocordat, în "Ce:·ce(ări istorice", Muzeul de istorie al Moldovei, Iaşi,
VH, 1976, p. 132 şi urm. In cîteva ţinuturi conducătorii se nwneau vornici, pîrcă
labi sau staroşti (Ibidem).
5 Adrian Macovei, op. cit., p. 363. Vezi şi partea a !II-a acestui studiu care
.!;-a publicat în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" din
laşi XX, 1983, p. 155.
6 Ibidem, partea a II-a, 1983, p. 158 şi 161. Ţinutul Herţa fusese înfiinţat
·In. perioada 1785-1789 (Ibidem, partea I, p. 371.
7 Ibidem, partea a II-a, 1983, p. 162-163.
8 Adrian Macovei, op. cit., partea I, p. 362.
9 Ibidem, p. 365.
10 Ibidem, p. 366.
11. Ibidem.
12 C. C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului XIX, Editura
'Ştiinţifică, Buc., 1957, p. 68.
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înglobarea unei părţi a ţinutului Hîrlău, care s-a desfiinţat chiar atunci,
ţinutul Botoşani a căpătat un contur mai flresc .

•
2. Creşterea populaţiei. Pentru ţinuturile Botoşani .şi Dorohoi ca şi pentru întreg spaţiul geografic locuit de români - perioada feudalismului tîrziu se caracterizează, între altele, şi printr-o "revoluţie
demografică", după expresia unui mare istorlc ieşean 1:l_ Este vorba nu
numai de un ritm de creştere fără precedent a populaţiei rurale şi urbane. ci şi de o importantă modificare a structurii sociale.
Populaţia totală a ţinutului Botoşani era de 9 770 locuitori în anul
1774, şi de 27 945 în 1803. În aceeaşi perioadă populaţia ţinutului Dorohoi a sporit de la 18 520 la 29 410 locuitori (vezi anexa nr. 2). Numă
rul satelor din ţinutul Botoşani a crescut de la 45 în 1774, la 73 în 1816,
iar al celor din ţinutul Dorohoi, de la 60 la 78 (vezi anexa nr. 1). După
două decenii, în 1835 ţinutul Boto.şani număra 92 de aşezări omeneşti,
iar ţinutul Dorohoi, care includea acum şi teritoriul fostului ţinut Herţa,
198 de asezări 14_
În p'erioada de sfîrşit a feudalismului a crescut mult şi populaţia
urbană a celor două ţinuturi. Astfel, între anii 1774 şi 1832 numărul
locuitorilor ·din oraşele şi tîrgurile ţinuturilor Botoşani şi Dorohoi a
crescut de peste patru ori*. Important este şi faptul că în prima jumă
tate a secolului al XIX-lea pe teritoriul actualului judeţ Botoşani au
fost înfiinţate şapte tîrguri noi : Tîrgu Nou (Mihăileni), Săveni, Suliţa,
Buceceia, Frumuşica L', Darabani şi Rădăuţi-Prut (vezi anexa nr. 3). În
toate aceste tîrguri, ca şi în vechile oraşe Dorohoi, Botosani şi Ştcfă
neşti, îşi desfăşurau activitatea numeroşi meşteşugari şi negustori. În
anul 1831, în aşezările urbane din cele două ţinuturi au fost înregistraţi 1 260 de negustori (vezi anexa nr. 4), ceea ce reprezenta 6,3°/o din
totalul populaţiei acestor aşezări. După o altă statistică din acel an,
numărul meşteşugarilor şi negustorilor din localităţile Botoşani, Suliţoaia şi Bucecea se ridica la 832 (vezi anexa nr. 5).
În oraşele şi tîrgurile din cele două ţinuturi mai trăiau şi alte categorii de populaţie : boieri, preoţi, slujbaşi ai ocîrmuirii, slugi etc. În oraşul Botoşani, care, ca mărime, era al doilea din Ţara Moldovei, trăiau
în anul 1832 un număr de 124 familii boiereşti 16. Cifra este impresionantă. ea reprezentînd aproape 115 din totalul familiilor boierP.şti c~
locuiau în cele 40 de aşezări urbane, cîte avea atunci Moldova.
13 Gh. Platon, Geneza revoluţiei române de la 1848, Editura Junimea, 1980,
p. 115-141 ; Idem, Istoria modernă a României, Editura didactică şi pedagogică.
Buc., 1985, p. 55-59.
14 C. C. Giurescu, op. cit., p. 216 şi 230.
* Creşterea populaţiei urbane - dar şi rurale - era încetinită din timp în'
timp de izbucnirea unor epidemii, cum a fost cea de holeră din anul 1831 (vezi.
anexa nr. 6).
15 Pînă în anul 1835 tîrgul Frumuşica a făcut parte din ţinutul Hîrlău.
16 Ecaterina Negruţi-Munteanu, Date noi privind structura demografică a:
tîrgurilor şi oraşelor moldoveneşti la 1832, în "Populaţie şi societate" (sub redacţia.
prof. Ştefan Pascu), Editura Dacia, Cluj, 1972, anexa I.
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*
3. Dezvoltarea economzca. În perioada de sfîrşit a feudalismului,
cu creşterea populaţiei, dezvoltarea forţelor de producţie şi a pieţii
interne, limitarea treptată a dominaţiei otomane şi libe:ralizarea comerţului exterior, agricultura Moldovei deci şi a ţinuturilor Botoşani
şi Dorohoi a cunoscut transformări profunde. Domeniul feudal, organizat multe secole pe principiul satisfacerii prin dijmă a nevoilor de
subzistenţă, a început acum a fi organizat pe baze noi, impuse de dezvoltarea schimburilor interne şi de integrarea tot mal vizibilă a Moldovei în circuitul comerţului european. Mijloacele prin care marii hoieri
au încercat - şi au reuşit - să obţină cantităţi tot mai mari de cereale
pentru piaţa internă şi externă au fost cre.şterea rezervei boiereşti de
teren arabil, păşuni şi fîneţe, precum şi creşterea deghizată a obligaţiilor
de clacă ale ţăranilor. în anul 1833 rezerva boierească de pe moşia Cristineşti (ţinutul Dorohoi) cuprindea, după calculele noastre, 41,66% din
totalul terenului arabil, 42,28% din fîneţe şi 33,3% din imaş. Tot în acel
an, şi tot după calculele noastre, un ţăran clăcaş din Cristineşti trebuia
să efectueze în folosul stăpînului, adică al vistiernicului Iordache Roset
Roznovanu, un număr de circa 55 zile de muncă 17 . Situaţia va fi fost
asemănătoare .şi pe alte moşii.
În anul 1839, în cele două ţinuturi existau 348 de: moşii. Dintre
acestea, doar 16 erau în întregime răzăşeşti, iar 3 parţial răzăşeşti.
Celelalte - adică 970fo d~n total - aparţineau boierilor sau mănăstirilor
(vezi anexa nr. 12).
În primele decenii ale secolului al XIX-lea, dar mai ales în perioada
regulamentară, boierii cultivau pe rezervele lor de teren arabil mult
grîu p€(tltru export, apoi secară, orz, ovăz, popuşoi, mălai, cartofi etc.
în anul 1841, cantitatea de grîu şi cartofi obţinută de boierii botoşă-'
neni şi dorohoieni pe rezervele lor era cu mult superioară celei obţinută
de ţăranii clăcaşi pe laturile lor tot mai mici, primite în folosinţă
anuală. Numai la popuşoi producţia obţinută de ţărani a fost mai mare
ca aceea a boierilor, şi aceasta din cauză că, pe vremea aceea, ţăranii
însămînţau mari suprafeţe cu această plantă, atît de importantă pentru alimentaţia lor. (vezi anexa nr. 13)·
Alături de agricultură, altă, ocupaţie de bază a locuitorilor din cele
două ţinuturi a constituit-o creşter-ea animalelor. Pînă în epoca regulamentară boierii, mănăstirile şi ţăranii realizau mai mari venituri băneşti
din vînzarea animalelor şi a produselor animale în iarmaroace sau în
zilele de tîrg săptămînale, decît din vînzarea ceralelor. Nu numai ţă
ranii, dar şi orăşenii erau buni crescători de animale, căci în juru~
tîrgurilor e\xistau întinse suprafeţe de păşuni şi fîneţe. De fapt, majoritatea tîrgurilor aveau aspectul unor sate mai mari. În anul 1832, după
o statistică, cei 13 796 locuitori ai oraşului Botoşani posedau 1 288 cai,
odată

feudală şi mărimea reală a clăcii pe moşia CrisDorohoi) în anul 1833, în "Hierasus", Muzeul judeţean de istorie

17 Ioan Murariu, Rezerva
tineş'i

(ţinutul

Botoşani,

anuar '79, p. 152.
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320 boi, 602 vaci, 1 273 oi şi 1 231 porci. Numeroase animale domestice
altor tîrguri, în special cei din Dorohoi, Tîrgu Nou

creşteau şi locuitorii
.şi Săveni (vezi anexa

nr. 11).
la începutul epocii regulamentare "industria" celor două ţinu
turi era reprezentată doar de un număr restrîns de ateliere meşteşugă
reşti. Dintr-un "extract statisticesc" pe anul 1832, păstrat în Arhivele
Statului djn Iaşi, aflăm că în cele 6 aşezări urbane ale ţinuturilor Botoşani şi Dorohoi existau, în total, 5 ateliere de lumînări, 3 de pălării,
22 de piele, 6 de găitanuri, 8 de sopon, precum şi 4 mori de apă şi
49 velniţe (vezi anexa nr. 7 ). Din alte statistici pe acelaşi an, 1832, aflăm
că în aşezările urbane respective funcţionau 8 mori de apă, 7 mori de
cai, 43 de "fabrici", adică ateliere', şi· 49 velniţe (vezi anexa nr. 8).
Mulţi me1şteşugari îşi practicau meseria prin sate, lucrînd la comandă sau pentru piaţă, dar numărul lor exact nu poate fi cunoscut
pentru perioada anterioară introducerii Regulamentului Organic. Totuşi,
printr-o muncă foarte migăloasă, cercetătorii ar putea stabili numărul
aproximativ al meşteşugarilor de prin sate în anii 1774, 1820 şi 1831,
cercetînd cu atenţie ocupaţiile care însoţesc numele de botez cu care
au fost înregistraţi mulţi săteni în catagrafiile fiscale efectuatP în
acei ani.
Creşterea producţiei agricole vegetale şi animale, a celei meşteşu
găreşti, precum şi dezvoltarea oraşelor şi tîrgurilor au constituit factori
ce au impulsionat dezvoltarea comerţului intern, cu toate monopolurile
~i îngrădirile feudale existente. Intensificarea schimburilor interne rezultă, înainte de toate, din creşterea numărului de negustori, ca intermediari între producători şi consumatori. În anul 1831, numai în oraşul
Botoşani îşi desfăşurau activitatea 748 de negustori, iar în oraşul Dorohoi, 278 (vezi anexa nr. 4). Între negustori exista o anumită specializare. De f'Xemplu, negustorii din Botoşani, Suliţoaia şi Buccea practicau,
în total, 22 ramuri de negoţ, cei mai mulţi fiind precupeţii, crîşmarii,
negustorii de vite, rachierii, lipscanii, bogasierii şi bacalii (vezi anexa
nr. 5). Cei mai mulţi negustori patentari erau socotiţi de starea a III-a,
adică mici (vezi ane;xa nr. 9). O bună parte dintre negustori erau sudiţi,
adică supuşi ai Consulatelor din Iaşi ale Austriei, Franţei, Prusiei, Rusiei
sau Angliei (vezi anexa nr. 10). Acest fapt le crea o situaţie privilegiată
din punct de vedere fiscal şi juridic faţă de ceilalţi negustori, numiţi
"raele", şi care se supuneau legilor Moldovei. Domnia a încercat de
cîteva ori, dar fără prea mare succes, să reducă numărul negustorilor sudiţi.
In anul 1831 în oraşul Botoşani au fost înregistraţi 128 negustori
de vite, adică mai mulţi decît în oricare alt oraş al Moldovei, inclusiv
capitala. Acest fapt ne dovedeşte că în feudalismul tîrziu oraşul Botoşani era cel mai mare centru al comerţului cu vite din Moldova, aici
venind şi mulţi negustori străini. Un anume loc din Botoşani purta pe
atunci denumirea de Tîrgul Cailor.
Dar oraşul Boto:şani mai era renumit şi pentru zilele de tîrg săp
tămînale, organizate în vederea aprovizionării tîrgoveţilor cu diferite
Pînă
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produse alimentare etc. O anumită parte din piaţa oraşului se numea
Tîrgul Făinei - denumirea fiind dată, desigur, după felul mărfii ce se
vindea acolo 18.
Negustorii erau organizaţi pe bresle, în funcţie de felul negoţului
practicat. Un document din anul 1814 aminteşte de un oarecare Marin
Odagiu, care era starostele breslei bacalilor din Botoşani te.
Schimburile comerciale se făceau nu numai în dughene sau în pieţe,
ci şi cu ocazia iarmaroacelor, al căror număr a crescut mult în perioada
de sfîrşit a feudalismului. Unii mari boieri, din dorinţa de a-şi valorifica
la faţa locului animalele, produsele animale, băuturile alcoolice şi cerealele, au cerut şi au obţinut de la domni hrisoave pentru organizarea
de iarmaroace pe propriile lor moşii. În perioada d(' care ne ocupăm
au fost înfiinţate noi iarmaroace la Herţa (1802), Cocorăni (1818), Vlă
deni sau Tîrgu-Nou (1826) şi Bucecea (1828) 20.
tn activitatea lor comercială negustorii erau împiedicaţi de menţi
nerea relaţiilor de producţie feudale, a monopolurilor feudale, vămilor
interne, brudinii, dominaţiei străine etc. Din aceste cauze, la sfîr:şitul
secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea ei
10-au alăturat acelor forţe sociale care au luptat pentru abolirea relaţiilor
de producţie vechi, feudale, pentru progres social-economic, pentru o cultură naţională, pentru unirea şi independenţa întregului popor român.

GLOSAR
abager=vînzător

de aba

(ţesătură groasă,

din

alttarlîc= parfumerie.
bacal (băcan)= negustor care vindea cu

lină).

amănuntul

bogasier=negustor de stofe !)i pînzeturi.
braşovean=negustor care vindea mărfuri aduse din

diferite produse alimentare.

Braşov.

catagrafie =recensămînt.
cavaf =vînzător de încălţăminte de calitate inferioară.
chilă (de Galaţi)= 308 kg. Chila de Istanbul era de zece ori mai mică (30,8 kg).
dimerlie (dimirlie)= uintate de măsură pentru cereale. Cuprindea 11-12 ocale (sau

14-15 kg).
lipscan=negustor de pînzeturi şi alte
păscar=negustor de peşte.
pitar (chitar)=vînzător de pîine.
spiţer= farmacist

mărfuri

aduse din Lipsea (Leipzig).

18 Idem, Organizarea negustorilor şi a comerţului intern al Moldovei între
anii 1774 şi 1832 în "Memoria antiquitatis", IX-XI {1977-1979", Muzeul de istorie

din Piatra

Neamţ, 1985, p. 540.
19 Ibidem.
20 Idem, Iarmaroace şi tîrguri

rnsus", Muzeul de istorie

Botoşani,

săptămînale

în Moldova (1774-1832), în "Hie-

anuar 1981, anexa nr. 2, p. 144-145.
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sudit =negustor sau meşteşugar străin, uneori şi pămintean supus unui Consulat
străin din Iaşi.
telal= crainic; strigă tor pentru bunurile scoase de vinzare.
velniţă=instalaţie pentru fabricat rachiu sau ţuică.

LES CONTREES DE

BOTOŞANI

ET DE DOROHOI ENTRE 1774 ET 1835

L'auteur analyse seulement les trois suivants aspects de l'histoire des contrees de Botoşani et de Dorohoi :
1. La division administrative.
2. L'augmentation de la population.
3. Le developpement econornique.
L'article est accompagne par 13 anexex (tableaux statistiques) et par un
glossaire.
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Anexa nr. 1
!mpărţirea administrativă

a ţinuturilor Botoşani şi Dorohoi la sfîrşitul

secolului al XVIII-lea

Nr.
crt.

şi

la început'ul secolului al XIX-lea

Denumirea ţinuturilor
şi a ocoalelor

Numărul

1774 *

1.
2.
3.

A. ŢINUTUL BOTOŞANI
Ocolul Cîmpului
Ocolul Siretului
Ocolul Tîrgului
Oraşe şi tîrguri
B.

1.
2.

:l.
4.

ŢINUTUL

satelor sau tîrgurilor
în anul
1803 **
69
25
20
23
1

73
28
20
24
1

60

67

78

12
16
31

14
19
15
18
1

18
21
22
26
1

45
13
15
16
1

DOROHOI

Ocolul Tîrgului
Ocolul Prutului
Ocolul Başăului
Ocolul Coşulii
Oraşe şi tîrguri

0.816

****
1

***

*
şinău,

Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, partea 1, Editura Ştiinţa, Chi1975, p. 486-534 ; partea a II-a, p. 184-208.

** Th. Codrescu, Uricariul, vol. VIII, Iaşi, 1886, p. 300-318.
**·* Corneliu Istrati, Condica Viteriei Moldovei în anul
Institutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" din
1979, p. 91-99.
* **• In anul 177 4 nu exista acest ocol.
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Anexa Nr. 2
Populaţia

aproximativă

a

ţinuturilor Botoşani

Numărul

şi

Dorohoi intre anii 1774

locuitorilor din

şi

1816

ţinuturile

Anii
Botoşani

Dorohoi

*
**

9 770

18 520

1803

27 945

29 410

1816

***

24 145

20 455

1774

*
şinău,

Moldova in epoca feudalismului, voi. VII, partea I, Editura Ştiinţa, Chi1975, p. 534-535 ; partea a II-a, p. 209.

** Th. Codrescu, Uricariu, voi. VII.I, Iaşi, 1886, p. 300-318.
*** Corneliu Istrati, Condica Visteriei Moldovei din anul

1816, in Anuarul
Institutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" din Iaşi, s~pliment (1),: Ed.
Acad. R. S. R., Iaşi, 1979, p. 95 şi 99. Populaţia celor două ţinuturi a crescut intre
anii 1803 şi 1816 atit datorită sporului natural, cît şi datorită creşterii numărului
de sate. Dacă numărul locuitorilor din anul 1816 este, aparent mai mic decit cel
din 1803, acest lucru se explică prin faptul că in Condica Vistieriei Moldovei pe
anul 1816 n-au fost înregistraţi toţi locuitorii, ci numai birnicii.
Notă : Pentru a afla nămul locuitorilor, am înmulţit numărul familiilor cu coeficientul 5, cum se obişnuieşte.
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Anexa Nr. 3
Populaţia urbană

ţinuturilor Botoşani şi

Or&?ul
sau
tirgul

Nr.
crt.
1.

a

Botoşani

1

Ştefăneşti

1

4. Tg. Nou
5.
6.

1832

1845

1859

2665

4 505

13 796

28 290

27 147

885

1480

1702

5 115

6 049

685

11615

1 703

1 505

21'14

25'5

1043

1995

3 653

602

270

711

973

1 HO

2 858

'114

215

855

Suliţa

**

2

Frumuşica

2

9. Darabani 2
10.

1803

Săveni2

1

7. Bucecea 2
8.

Rădăuţi-Prut

2

TOTAL

*

Ecaterina

1859 •

1774

....
....

(Mihăileni)

şi

ANII

2. Dorohoi 1
3.

Dorohoi între anii 1774

Negruţi,

**
**

....

.. .

"*

**

....
**

4 235
Clasificarea

240

478

**

**

89

1 120

1 641

**

**

215

923

7 855

20 022

40 105

46 429

localităţilor

urbane din Moldova în prima

jumătate a secolului al XIX-lea. Consideraţii demografice,

in Anuarul Institutului
de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" din Iaşi, XII, 1975, anexa nr. 1. p,entru
anul 1845 vezi Gheorghe Platon, Populaţia oraşului moldovenesc la mijlocul secolului al XI X-lea, in "Carpica", Muzeul de istorie Bacău, III, 1970, anexa II.
** La data respectivă încă nu erau declarate tîrguri.
1 =oraşe. 2= tîrguri.
Notă : In prima jumătate a secolului al XIX-lea oraşul Ştefăneşti a făcut
parte din ţinutul Hîrlău apoi din ţinutul· Iaşi. Tîrgul Frumuşica a aparţinut de ţi
nutul Hîrlău pînă în anul 1835, apoi de ţinutul Botoşani.
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Anexa Nr. 4

Nămărul

negustorilor din

oraşele şi

tîrgurile

între anii 1774

1831

Dorohoi

*
Anii

Nr.
crt.

Oraşul

A.
1.

şi

ţinuturilor Botoşani şi

sau

tîrg~!

1820

1831

57

97

...

**

748
16
62

4

7

278

**

[53

**

3

ŢINUTUL BOTOŞANI

Botoşani

2.

Bucecea

3.

Suliţoaia

B.

1774

....

ŢINUTUL

1.

Dorohoi

2.

Tirgu-Nou

3.

Să veni

**

DOROHOI

**
**

* Ioan Murariu, Dezvoltarea păturii negustoreşti în Moldova între anii 1774
1829, in "Studii şi cercetări ştiinţifice", Institutul Pedagogic Bacău, 1974, anexele
nr. 1, 2 şi 3.
.şi

**

La acea

dată

nu erau considerate tîrguri.
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Anexa Nr. 6

Epidemia de holeră în oraşele şi tîrgurile ţinuturilor Botoşani şi Dorohoi
in anul 1831

Nr.
crt.

Ora!)ul sau tîrgul

A.

*
Total
locuitori

de

holeră

0/o faţă

de
totalul

populaţiei

ŢINUTUL BOTOŞANI

1.
2.

Botoşani

3.

Bucecea

Suliţoaia

B.

Decedaţi

ŢINUTUL

13 796
973
114

710

186

5,15
19,11

**

**

DOROHOI

1.

Dorohoi

1 702

2.

Tîrgu-Nou

1 043

3.

Să veni

602

Ecaterina Negruţi-Munteanu, Date noi privind structura demografică a tirla 1832, în "Populaţie şi societate", voi. I, Editura
Dacia, Cluj, 1972 (sub redacia prof. Ştefan Pascu), anexa VII ; Ecaterina Negruţi

*

gurilor

şi oraşelor moldoveneşti

O'lasificarea lo"ca~ităţilor urbane din Moldova in prima jumătate a secolului al
XIX-lea. Consideraţii demografice, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie
"A. D. Xenopol" din Iaşi, V'o!. XII, .Ed. Acad. R. S. R., 1975, anexa nr. 1.

** Fiind deteriorate, documentele nu pot fi citite (Ecaterina
teanu, op. cit. sus).
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Anexa Nr. 7

"Industria" tîrgurilor din ţinuturile Botoşani şi Dorohoi în anul 1832 potrit:it
unui "extract statisticesc" ~
'_Ţinutul Bo~şa_n_~ _ TiE~tul DoEohoi

Nr.
crt.

·aca

Ateliere de :

ca

o
o

1.

lumînări

2.
3.
4.
5.
6.
7.

pălării

piele
găitanuri

sopon
mori de

apă

velniţe

TOTAL

·o

ca

·;a
2

tJJ-

OJ

~

;::l

z

·aOJ

bil

~

o

.r::
....o
o

u
OJ
u
::::t

o

E-<

1

2

o:!

rJ)

1
3
22
6
8
3
5

1

4

1
21

19

48

5

23

21

* Arh. St. Iaşi, fond Vistierie, Tr. 644,
"'* Nu ni s-au păstrat date statistice.

i!l

>

••

**
**

••
••
şi

<t!

E-<

oE-<
5
3
22
6
8
4
49

**
**
**

op. 708, dosarele nr. 411

....l

97
375.

Anexa Nr. S

"Industria"

oraşelor şi

tîrgurilor din ţinuturile
în anul 1832 ~

Botoşani şi

Dorohoi

Felul "industriei"

Nr.
crt.

Oraşul

sau tîrgul

•*

·aca

:B"

o
i!l

3.

Mciri de apă
Mori de cai
Nr. "fabricilor"

4.

Velniţe

1.

2.

TOTAL

*

**ca

·;a
o

:::::-

~

rJ)

3
40
5
48

**ca

OJ

u
OJ
u

;::l

i!l

**
*

·o

.r::
o....
o

o
4
4

4
4

**

o

z

·a*OJ

t>il

>ta

o

1

8

1

43
49
107

E-<

3
2
19
24

>

rJ)

....l

<t!

E-<
E-<

7

Munteanu, Date noi privind structura demografică a tîrla 1832, în "Populaţie şi societate", Editura Dacia,
Cluj, 1972 {sub redacţia prof. Ştefan Pascu), anexa 1.
'"* Oraşe sau tîrguri din ţinutul Botoşani.
•u Oraşe sau tîrguri din ţinutul Dorohoi.

gurilor

Ecaterina

Negruţi

21
30

**
*;::l

şi oraşelor moldoveneşti

www.cimec.ro

TINUTURILE

BOTOŞANI ŞI

DOROHOI

127
Anexa Nr. 9

Numărul

negustorilor patentari din oraşele şi tîrgurile
Botoşani şi Dorohoi in anul 1832 •

ţinuturilor

Din care de
Oraşul

Nr.
crt.

A.

sau tîrgul

Starea
a ri-a

Starea
a Ul-a

Starea
Calfe

340
25
10

137
14

Ţinutul Botoşani

1.
2.
3.

Botoşani

1.

2.
3.

627
40
10

29

112
50
10
849

4

13

33

135

Suliţmiia

Bucecea

Ţinutul

B.

Starea
1-a

121
1

Dorohoi

Dorohoi
Tîrgu-Nou
Să veni
TOTAL

95
50
10
530

151

* Ioan Murariu, Dezvoltarea păturii negustoreşti în Moldova între anii 1774
1829, în "Studii şi cercetări ştiinţifice", Institutul Pedagogic Bacău" 1974, anexa

şi

nr. 4.
Anexa Nr. 10
Numărul sudiţilor

'

din

oraşele şi

tîrgurile
în anul

-

ţinuturilor Botoşani şi

1832 •

E-o·~

Din care:

-·~
o.S

ţ)

Nr.
crt.

Oraşul

sau tîrgul

•ca

U).!:JUl

~·~
Vl·

E-<5.

Q::l

B.

·c
.~

.........
V!

;j

'f3
Q)

()

~

ca
.....

'ij

'f3

Cd

Q)

"'.....

~

bO

75

75

2

2

;j

~

[;.,

o..

85

3

1
113
2

95
1

24
13

20
12

E-1~

A.

Dorohoi

~

Ţinutul Botoşani

1.
2.

Bucecea

3.

Tg.

Botoşani
Suliţoaiei

Ţinutul

1.
2.

1

4~3

Dorohoi

Dorohoi
Tîrgu-Nou

* Ioan Murariu,

1

Dezvoltarea păturii negustoreşti în Moldova între ani 1774

şi 1829,

în "Studii şi cercetări ştiinţifice", (seria istorie-filologie), Institutul Pedagogic Bacău, 1974, p. 104 (anexa nr. 5).
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Anexa Nr. 11
Numărul

animalelor domestice existente în oraşele şi tîrgurile
Botoşani şi Dorohoi în anul 1832 •

....

N-.
crt.

A.

B.

Oraşul

~
........

sau tirgul

<il:':::
...,::l

::l

Numărul

o

o i5
E-<.-.

animalelor
......

......
u

·a

'Ci

ţinuturilor

<a

o

co

:>

320

602

1 273

19

20

345
158
173

242
75
923

(.)

...u

o
p.,

Ţinutul Botoşani

1.

Botoşani

2.
3.

Suliţoaia

Bucecea

Ţinutul

1.
2.
3.

13 796
973
114

1 288

1 702
1 043
602

198
95
42

Dorohoi

Dorohoi
Tîrgu-Nou
Să veni

* Ecaterina
gurilor

7

1 231

300
54
129

447
195
187

Date noi privind structw·a demografică a tirîn 1832, în "Populaţie şi societate", Editura Dacia,
praf. Ştefan Pascu), anexa 1.

Negruţi-Munteanu,

şi oraşelor moldoveneşti

Cluj, 1972 (sub

redacţia

Anexa Nr. 12
Numărul şi

felul moşiilor din ţinuturile Botoşani şi Dorohoi în anul 1839 *

Nr.
crt.

Felul

Numărul moşiilor

moşiilor

Botoşani

138
21
10

1.

Boiereşti

2.
3.
4.
5.
6.

Mănăstireşti

Mănăstireşti şi răzăşeşti

7.

Boiereşti, mănăstireşti şi răzăşeşti

Răzăşeşti
Boiereşti şi mănăstireşti

2

Boiereşti şi răzăşeşti

2

TOTAL

173

* Gheorghe Platon,
la 1848, Editura Junimea,
u

Pentru trei

dem nota nr.

::n.

din

ţinutul

Dorohoi

141
24
6

1

175 **

Domeniul feudal din Moldova în preajma revoluţiei de
1973, anexa nr. !1, p. 175.

Iaşi,

moşii

din

ţinutul

Dorohoi nu se face nici o specificare (Ibi-
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Anexa Nr. 13
Producţia

de cereale şi cartofi în ţinuturile Botoşani şi Dorohoi în anul 1841 •
Producţia obţinută

Locuitori
Nr.
crt.

Proprietari
(boieri)

(ţărani)

Denumirea
produselor

Ţinutul
Botoşani

de

Ţinutul

Ţinutul

Ţinutul

Dorohoi

Botoşani

Dorohoi

1.

Grîu

chile *"'
dimerlii

2.

Secară

chile
dimerlii

1 671
5

1 892
----4 5679 - - - - -5 -709 17

3.

Orz

chile
dimerlii

3 944
1

5 395
2

4.

Păpuşoi

chile
dimerlii

13 570
15

45 226

5.

Mălai

chile
203
dime_r_ll-.i
_____
1_9_ _ _ _404
_ _ _ _ _153
10_ _ _ _944
10

6.

!=artofi

chile
4 297
15 661
7 126
dimer_l_il-.- - - - - 2 - - - - - 1 : - : : 0 - - - - - 1

şi ovăz

***

2103_ _ _ _
4_9_89____1--'0-'-.2--'62
8 693
,15
8----'---'_:_::__18

4 224
4

7 952
5

12 628
24 222
14----

36 883
6

* Gh. Platon, Domeniul feudal din Moldova în preajma revoluţiei de la 1848,
Editura Junimea, Iaşi, 1973, anexa II, p. 176.
** Chila de Galaţi cîntărea 308 kg.
*** Dimerlia (banita) cuprindea 11-12 ocale sau 14-15 kg.
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UNELE PROBLEME PRIVIND ISTORIA COMERŢULUI
ROMÂNESC ÎN CONCEPŢIA.lLUI NICOLAE IORGA
ALEXANDRU ANDRONIC

În lucrările sale privind istoria comerţului românesc t N. Iorga se
a fi un istoric conştient de unitatea şi interdependenta fenomenelor tratate, apelînd la paralelisme şi similitudine, pentru a-şi atinge
ţelul final al tuturor eforturilor sale, acela de a realiza o sinteză istorică, o sinteză a istoriei omenirii şi de aceea a militat pentru integrarea
istorici noastre în istoria universală 2.
Această concepţie, legată indisolubil de .şcoala pe care a urmat-o
în Occidentul Europei, şi care era - după cum singur afirmă - "o şcoală
de istorie universali'\" :1, ni-l dezvăluie pe N. Iorga ca un cercetător care
a integrat fenomenul istoric românesc în procesul istoric universal. Concepînd istoria cmenirii ca un tot întreg, în care fenomenele se interpătrund şi se influenţează, implicit a ajuns la formularea ideii de permanenţă istorică, problemă pe care a susţinut-o încă dih 1938, apărînd-o
prestigios în 1939 în prelegerile de la cursurile de vară de la Vălenii
de Munte"·
Nu este întîmplător faptul că istoricul nostru afirma că şcoala sa
de istorie universală se invedera nu numai sub raportul 3.7a numitei
"orientări", înţelegînd prin aceasta atît metoda de lucru, cît şi metodele
de predar:e în învăţămîntul superior din acea vreme, ci şi al concepţiei
sale filosofice, în care ţinta supremă "trebuie să fie întotdeauna o sindovedeşte

teză" 5 .

N. Iorga deosebeşte şi un alt caracter al istoriei, cînd afirmă că
"Faptele nu există n,umai 1pentru ele şi nu există numai prin ele ; apa1 N. Iorga, Opere economice, Ed. Georgeta Penelea, Bucureşti, 1962 (in continuare se va cita opere economice).
2 N. Iorga, La place des Roumains dans l'histoire universelle, Ed. V. Cîndea,
Bucuresti, 1960.
3. N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Ed. a III-a, Bucureşti,
1944, p. 215 (se va cita în continuare Generalităţi). Vezi şi Alexandru Zub, Nicolae
Iorga în evoluţia spiritului critic, în Hierasus - Anuar '80, Botoşani, 1963, p. 1930 cu precizări privind importanţa şcolii de la Leipzig în creaţia marelui nostru
istoric, care vedea în Lamprecht "un mare spirit".
4 Alexandru Andronic,. Nicolae Iorga - cursurile de vară de la Vălenii de
Munte, în Hierasus - Anuar '79, Botoşani, 1960, p. 370-373 ; 1. Florea, Filozofia
istoriei la Nicolae Iorga, în "Cronica", VI, 25 (280), 1971, p. 1 şi 10.
5 Generalităţi, p. J51.
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riţia lor se datoreşte
vădeşte prin mijlocul

unei acţiuni puternice, continue, adînci, care se
lor ; astfel faptele sînt doar manifestările acestor
forţe mari, acestor factori hotărîtori, acestor dezvoltări stăpînitoare". În
continuare aflăm în ce constau aceste forţe .$i aceşti factori hotărîtori,
deoarece istoricul N. Iorga preoizează că ideile sînt aceste forţe şi prin
ele se cîştigă "legi morale, legi psihologice şi legi istorice" 6 . În a;cest
sens învingea concepţia spiritualistă. Şi cu toate acestea, el a rămas preocupat mereu de acele permanenţe pe care le află dincolo de graniţele
etnice, dincolo de popoare, depăşind limitele cronologice, pentru a reda
toate "elementele caracteristice," într-o "construcţie dinamică" 7 , în care
trebuie să vedem în primul rînd istoria universală R.
Este totuşi suficient să subliniem că lucrurile aşa-zise de istorie
economică ocupă un loc destul de redus în vasta bibliografie a operelor
lui N. Iorga D.
Nu este însă mai puţin adevărat că drumul deschis de A. D. Xenopol a fost continuat cu multă rîvnă şi trudă de N. Iorga, care prin numeroasele documente publicate şi nenumăratele monografii şi prin lucră
rile de sinteză mai ales, a desţelenit un teren anevoios, pregătind un ogor
fertil rămas în sarcina tinerei generaţii de istorici din România, cu atît
mai mult cu cît încă din 1912 N. Iorga declara că "orice ştiinţă se înoeeşti. O condiţie a ştiinţei e să se înoiască ... Toate iŞtiinţele înaintează",
din cauză că istoricul "caută pretutindeni viaţa, în micile ei amănunte" 10 .
Iată ce spune în această privinţă : "A fost una din cele mai mari bucurii
ale vieţii mele cînd am găsit, sunt acum zece ani, într-un turn de biserică din Sibiu registrele de negoţ ale Casei Hagi Constantin Pop, cu
toate cumpărăturile făcute în Ţara Românească de pe la 1760 pînă dincolo de 1830" 11 , Dar bucuria sa consta şi din cealaltă tendinţă care l-a
copleşit : "aceia de reconstituire totală, de reintegrare a vieţii trecute,
pe care izvoarele o dau numai în icoane răzleţe ... " 12.
Prin urmare, informaţia documentară este fatal incompletă. Atunci
ce face istoricul ? La această întrebare N. Iorga răspunde : ,,istoria,
în modesta mea părere, se compune uneori poate numai din 20°/0 document şi 80% interpretare, adică mai limpede : bun simţ şi logică, iar
restul poezie curată" 13. Va rămîne fidel întreaga sa viaţă acestui aspect
special al concepţiei şi chiar ultimile rînduri scrise de dînsul conţin
aceeaşi năzuinţă "aş fi vrut să am mai mult talent "poetic" pentru a fi
mai aproape de adevăr", deoarece "Nu se poate scrie istoria fără o adîncă
6 Ibidem, p. 89 (sublinierea N. I.).
7 Ibidem, p. 344.
8 Opere economice, p. 367.
9 In Opere economice sint incluse următoarele scrieri ale lui N. Iorga cu
caracter economic : Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc, Istoria comerţului românesc. Drumuri, mărfuri, negustori şi oraşe, Epoca veche, voi. I şi Epoca
mai nouă, voi. II, Istoria industriilor la români; Istoria comerţului cu Orientul.
10 Generalităţi, p. 110.
11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 113 (sublinierea N.l.).
13 Ibidem.
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simţire".

"Căci isţoria este viaţa omenească, problemele de odinioară
sunt problemele de acum, în altă formă cu alţi oameni, este aceeaşi
umanitate" 14.
Pus să aleagă între mase şi personalităţi, Iorga declară : "şi masele
~i indivizii hotărăsc în măsura în care au caracter dinamic şi reprezentativ" 15 .
Dar mai adaugă că nu este suficient "să cunoşti fenomenul naţional,
~:>ocial, politic, militar", deoarece "în istorie nu este vorba numai, de naţiuni şi de jocul tragic .şi comic al unor anumite grupe umane, ci, de
fiecare dată, ai a face .cu oameni" 16. Iată de ce pentru a fi un adevărat
istoric - în concepţia lui N. Iorga - trebuie să acumulezi cît mai multe
date şi fenomene istorice care să-ţi permită "a vedea acelaşi lucru din
toate laturile şi potrivit cu toate psihologiile de masă sau individuale
care au contribuit la alcătuirea acestui fapt" 17. Adică un enciclopedist.
Iar ca să poţi scrie istorie, N. Iorga declara în 1935 că " ... trebuie să înţelegi un popor ca un popor, un stat ca un stat, dar şi omul ca om în
toate rosturile lui" 18.
În problema periodizării istoriei comerţului românesc, N. Iorga încă
la 1932 într-o lecţie de deschidere la Academia de Comerţ sublinia "zădăr
nicia împărţirilor obişnuite ale istoriei universale" şi afirma că vechile
împărţiri ale acesteia sînt "neîndreptăţite şi stricătoare pentru unitatea
ansamblului" HJ_
Deşi se părea că N. Iorga va folosi un criteriu nou în ceea ce priveşte periodizarea, totuşi el a apelat în continuare la criteriul cronologic.
De aici rezultă că problema periodizării nu-l preocupa deloc în sensul
ei pozitiv. Invocînd "unitatea ansamblului", care s-ar periclita în cazul
cînd s-ar încerca o periodizare N. Iorga merge mai departe, dar numai
teoretic, deoarece în practică face mereu apel la date pe care le consideră hotărîtoare, deci la o împărţire a materiei tratate. Constatăm totodată că marele nostru istoric a fost copleşit de abundenţa materialului
documentar şi în funcţie de prezenţa sau absenţa unor inf,ormaţii să
înglobeze într-o singură perioadă sau subperioadă, evenimente şi fenomene care necesită, în fond, o altă periodizare. N. Iorga priveşte anumite date ca elemente ale unor fapte care nu schimbă structural desfă
şurarea istorică în unitatea sa şi avea dreptate în ceea ce priveşte data
1453 considerînd căderea Constantinopolului doar o dată cu rezonanţă
istorică fără o funcţie organică în modificarea structurală a evenimentelor, cîtă vreme era ştiut că încă de la sfîrşitul secolului al XIV-lea
Constantinopolul era vasal Turcilor 20.

14
15
16
17
18
19
20

(sublinierea N.l.).
p. 262-263 (sublinierea N.I.).
p. 209 (sublinierea N.l.).
p. 210.
p. 209.
p. 169-172.
Opere economice, p. 372. Cucerirea Constantinopolului nu reprezintă decît
~ultimul punct al unei expansiuni asiatice". Dincolo de acest eveniment sistemul
economic din zonă încetase _să funcţioneze cu mult înainte.
Ibidem
Ibidem
Ibiderr.
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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În continuare declară : "Nimic nu se înţelege într-un singur loc şi
la o singură dată. Epocile se lămuresc nu în ele, ci prin ele, de la una
la alta. Şi e cu neputinţă de a vorbi de una fără a gîndi la alta !şi de
a întreprinde explicaţia uneia fără a le şti pe toate", şi încheie astfel :
"Şi, peste despărţiri neorganice, înţelegem că viaţa omenirii e de o perfPctă şi admirabilă unitate" 21.
Această unitate materială şi spirituală, prima subordonată celeilalte,
tl face să cerceteze unele probleme în mod strict cronologic, aşa cum
face cu Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc (1906), evocînd
intr-o privire retrospectivă întreaga desfăşurare a diverselor manifestări
de la cei dintîi meşteri din principate în meşteşugul picturii ,şi sculpturii,
prezentîndu-ne pisaniile, miniaturistica, zugrăveala, plăcile de smalţ,
odoarele şi odăjdiile, ferecături şi icoane îmbrăcate, legătura cărţilor şi
clopotele, tipăriturile epocii şi antinisele, alături de tipare de icoane,
cusături, pictură bisericească şi sculptură în lemn, toate însă de la înceIJUturi - mai bine zis de la primele menţiuni istorice existente şi pînă
in secolul al XIX-lea. Privite toate ca o unitate organică, ele trebuiesc
totuşi compartimentate fiind vorba de practicare a unor meserii fie să
teşti, fie orăşene.şti, unele fiind legate de producerea mijloacelor de producţie, altele de producerea produselor de consum şi uz casnic, şi în
fine,· fiind vorba de unele cazuri de industria casnică ţărănească în situaţia practicării unor meşteşuguri fără rupere de agricultură, deci fără a
fi existat prima diviziune socială a muncii.
Din punct de vedere metodologie se impune o selecţionare a întregului material folosit de N. Iorga, mai ales că în periodizare nu găsim
un criteriu unitar. Găsim aceeaşi generalizare din punct de vedere geografic, N. Iorga cercetînd aceleaşi fenomene atît în Muntenia cît şi în
Mol_dova, în funcţie de cele două căi comerciale distincte. În Istoria comerţului românesc, vol. I (ambele ediţii) condiţiile economice generale
sînt expuse odată cu apariţia sau lipsa schimbului la sate, cu prezenţa
negustorilor străini, cu căile de negoţ şi urmările schimbărilor survenite
în căile comerciale de cotropirea turcească, şi de regimul furniturilor
turce.şti, cu înşirarea mărfurilor, prezentarea vechii organizăd a negustorilor şi a sarcinilor lor, vechi prăvălii şi uliţe de negoţ în oraşe cu precizarea menţionării acestora în izvoarele scrise, precum şi a influenţelor
din afară, alături de bîlciurile şi iarmaroacele, de negustori străini şi
bresle sau isnafuri, apărute sub imperiul fiscalităţii excesive a statului.
În schimb, în vol. II, aceleaşi probleme sînt tratate în capitole, grupate
pe perioade scurte, începînd cu 1700 şi din care rezultă orientări noi în
comerţ în funcţie de evenimentele politice, cauzate de războaiele rusoturco-austriece, sau turca-ruse, -insistîndu-se asupra elementului negustoresc românesc. Această apariţie a unei clase noi, a burgheziei româneşti, se împleteşte apoi cu evenimentele importante petrecute la 1774,
1829 şi 1859, care au avut efecte binefăcătoare în dezvoltarea ulterioară
21

Generalităţi,

p. 172.
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economică

a poporului român. Era normal, deci ca în România să apară
fie la îndemîna tuturor o istorie a comerţului românesc.
Astfel, în 1915 în tipografia "Neamului Românesc", de la Vălenii
de Munte, se tipărea Istoria comerţului românesc, cu subtitlul : Drumuri,
mărfuri, negustori şi oraşe, vol. I pînă la 1700, indicîndu-se prin aceasta
şi problemele principale pe care le urmărea autorul, toate servindu-i
pentru a trage concluzii în ceea ce priveşte unitatea dezvoltării elementului autohton atît de important în istoria unei ţări, a negustorului băşti
naş, germenele unei clase noi.
Recunoscînd implicit existenţa unei economii închise, în care lipseşte
un schimb vioi, activ "producător de lucru pentru schimb şi de economie
bănească, între tîrguri şi oraşe, de o parte, iar de alta, între satele din
şes ,şi munte" 22 , este totuşi preocupat de om, de negustor, pe care-I considera un element constructiv, un participant la desfăşurarea istoriei universale, recunoscînd că pentru cine cercetează comerţul lumii în totalitatea sa atunci participarea poporului român este plină de interes.
Această participare este prezentată de N. Iorga cronologic din cele
mai vechi timpuri pînă în zilele noastre, adică pînă la data apariţiei volumului al doilea, 1925: deci primul pătrar al secolului al XX-lea.
În introducerea la studiul istoriei comerţului N. Iorga va cuprinde
întreaga romanitate, fără a se preocupa de fixarea frontierelor politice,
deoarece studiază fenomenele produse pe întregul teritoriu românesc,
cerceUndu-1 în diverse epoci începînd cu antichitatea romană şi prezentînd comerţul înainte de romani, în timpul provinciilor romane şi după
romani, studiat şi prezentat - subliniază N. Iorga - "ca valoare de producţie şi de schimb'-'. Trebuie să remarcăm această intuire a producţiei
pe prim plan, de unae decurge schimbul, însă autorul se va referi la
produse şi la schimhţll efectiv şi nu la modul de producţie şi în consecinţă nu va încadra istoria meseriilor
în expunerea sa, acestea făcînd
obiectul unor conferinţe s'eparate, publicare apoi în 1927 sub titlul : Isto.şi să

ria industriilor la Români.
N. Iorga expune istoria comerţului românesc, începînd cu secolul
al XIV-lea, desfăşurat sub ocrotirea Domnilor din ambele principate şi
cuprinde două suhîmpărţiri : a) pînă la 1550 !şi b) de la 1550-1700.
Această primă parte are 2 cărţi, I şi II, fiecare cu cîte 4 capitole în care
se cercetează comerţul exterior din Ţara Românească şi Moldova, comerţul oriental şi levantin în ţările noastre, precum şi negustorii şi oraşele din epocile respective.
Ceea ce 1-a determinat pe autor să se oprească asupra datei 1550,
sau în preajma mijlocului secolului al XVI-lea, pare a fi dezechilibrul
produs în comerţul vremii la această dată din cauza evenimentelor internaţionale. Cam de pe la 1540 precizează N. Iorga în comerţul
românesc căderea Transilvaniei şi încercările de răzvrătire de aici împotriva turcilor, decăderea comertului în aceste părţi, (fără să se insiste
asupra pătrunderii turcilor în Europa Centrală, aceasta subînţelegîndu-se
22 Opere economice, p. 428.
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din întreaga înşirare a evenimentelor), precum şi consolidarea dom~na
ţiei otomane în primul şi al doilea pătrar al secolului al XVI-lea, sînt
elemente care îndreptăţesc această periodizare.
Încercarea lui Alexandru Lăpuşneanu pentru Moldova, de a stabili
legături cu centrul .şi nordul Europei, nu a dat rezultatele scontate, iar
Transilvania sărăcită contribuie la consolidarea relaţiilor comerciale cu
Orientul. N. Iorga remarcă şi faptul că şi comerţul polon este în declin
în această perioadă, ceea ce ne-ar îndreptăţi să căutăm cauzele decăderii
întregului comerţ din ~.ud-estul Europei în transformările survenite pc.
plan istoric general la începutul secolului al XVI-lea, deci cu criza d.n
întreaga Europă, ale cărei efecte sînt îndeobşte bine cunoscute istoricilor preocupaţi de problemele economice în general.
Deşi se vorbeşte de o decădere a vechiului comerţ în a doua jumă
tate al secolului al XVI-lea şi în secolul al XVII-lea, totuşi se constată
că oraşele nu decad, sînt folosite în continuare aceleaşi căi de comerţ
şi în plus apare comerţul cu estul Europei, adică cu Moscova, preclzîndu-se rolul cazacliilor.
Epoca de după 1700, considerată de autor epoca nouă în istoria comerţului românesc, prezintă în fond o continuare a vechiului sistem comercial existent anterior venirii fanarioţilor. N. Iorga spune : "Nu poate
fi vorba de un sistem financiar fanariot opus celui de ţară" 2:1, considerînd totuşi că se produc schimbări, nesimţite încă deocamdată, la începutul secolului al XVII-lea.
Dacă pentru perioada de pînă la 1700 N. Iorga considera expansiunea otomană drept factor hotărîtor în desfă.şurar~a comerţului la Dunăre
şi periodiza în funcţie de aceasta pînă la 1550 şi după 1550, pentru epoca
unor alte expansiuni yor fi considerate hotărîtoare şi în primul rînd cea
austriacă, în funcţie de pătrunderea căreia va proceda la periodizarea
epocii noi a istoriei comerţului românesc.
1700-1739 este epoca expansiunii teritoriale austriece, deci pînă la
pacea de la Belgrad.
1739-1774 - de la pacea de la Belgrad şi pînă la 1774, tratatul de
la Kuciuk-Kainargi, cînd începe o eră nouă în raporturile cu Apusul 2'\
nu fără a cerceta comerţul intern, comerţul între cele două principate
şi mai ales încercările de industrializare, amintindu-se fabricile de postav din Moldova şi Ţara Românească.
1774-1789 - este vremea unui nou comerţ cu Apusul pînă la revoluţia franceză, în care abuzurile Turciei continuă însă nu fără temei
(se produce şi stăvilirea acestor abuzuri de către ruşi la intervenţia consulilor respectivi). Rolul acestor agenţi ai diverselor state, importanţa ca
izvor istoric a relatărilor acestora, rolul negoţului intern, ca şi problema
originii negustorimii române, preocupă pe N. Iorga în aceeaşi măsură
ca şi tendinţele de apărare a negustorimii bă~tinaşe faţă de străini, odată
cu începutul de negoţ ţărănesc în Ţările Române.
23 Ibidem, p. 638.
24 Ibidem, p. 671.
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1789-1804 - este vremea comerţului determinat de transformările
occidentale, şi printre aceste transformări găsim dezvoltarea fabric~lor în
principate, dezvoltarea comerţului practicat de sudiţi, rolul marilor puteri şi mai ales al Rusiei odată cu instalarea ei la Marea Negră şi Nipru
şi urmările economice în această privinţă.
1804-1830 - este epoca de revoluţionare a comerţului românesc,
printre noile direcţii fiind şi aceea a comerţului marchitanilor în principate şi comerţul în Odessa, rolul fabricilor, velniţelor, apariţia unor noi
iarmaroace, rolul breslelor şi instituţia uceniciei cu condiţiile respective,
efectele evenimentelor legate de mişcarea eteristă şi anul 1821 în principate precum ,şi dezvoltarea comerţului atît a celui intern, cît şi a celui
extern, tranzitul devenind din nou copleşitor, este tocmai ceea ce N. Iorga
defineşte ca o dezvoltare a comerţului în toate direcţiile" 25 .
1830-1859 - este epoca creaţiunii e<::onomice, prin pacea de la
Adrianopol şi urmările ei. Fabrici, societăţi noi, comerţ de factură internaţională, rolul navigaţiei pe Dunăre, lupta principatelor cu Turcii pentru autonomia vamală, apariţia noilor fabrici, bursele şi rolul unor oraşe
ca Galaţi, Brăila, Bucureşti. Negustorimea şi rolul ei în 1848; război\).1
Crimeii şi urmările, interesele engleze şi austriece, sporul comerţului în
perioada de unire şi măsurile economice ale guvernului Principatelor
Unite, bazate pe ideia liberului schimb, adică pe economia mercantilistă.

1859-1923 - este epoca numită de autor a "lipsei de iniţiative
economice", deoarece acordă un interes deosebit iniţiativelor statelor imperialiste ca Austro-Ungaria şi îndeosebi Germania, interesate în acapararea pleţii Orientului. In acest sens N. Iorga scria clar : "Germania unificată -tindea tot mai mult să-şi întindă imperialismul în domeniul producţiei şi circulaţiei mărfurilor ... Ea urmărea piaţa Orientului pe toate
căile, şi una din ele e!'a a României cîrmuită de un Hohenzollern, ţară
care însemna şi un teren important de desfacere" 26 . În acelaşi mod se
manifestau şi interesele Angliei care prin intermediul Belgiei era direct
in:teresată în industria petrolului, prilej pentru istoricul român de a
scoate în evidenţă jaful efectuat de Germania în timpul ocupaţiei din
1916-1918. Refacerea ţării după primul război mondial este prezentată
pe baza unei balanţe de export, autorul neinsistînd asupra reformelor,
mai ales asupra reformelor agrare, pentru a încheia cu dezechilibrul
produs în noul stat creat după primul război mondial 27 .
În concluzie, periodizării istoriei comerţului românesc de N. Iorga,
îi lipseşte un criteriu unitar. Astfel prima perioadă adică de la începuturile existenţei principatelor, din secolul al XIV-lea şi pînă în 1700 este
subîmpărţită în două subperioade : sec. XIV 1550 şi 1550-1700, faţă
de perioada nouă de la 1700 la 1923 subîmpărţită în 7 subperioade :
1700-1739; 1739-1774; 1774-1789; 1789-1804; 1804-1830; 183025 Ibidem, p. 729.
26 1bidem, p. 763.
27 Ibidem, p. 767.
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1958 şi 1859-1923, în funcţie de. factorii politicii externe, tratatele
de pace.
In legătură cu această periodizare se mai poate remarca şi faptul
că dacă pentru prima parte ,mijlocul se<:olului al XVI-lea ca dată de
subîmpărţire este justificată de elementele componente ale crizei manifestate mai la începutul acestui secol care şi-au produs urmările în Principate pe la mijlocul secolului respectiv, nu acelaşi lucru se poate spune
despre criteriul adoptat în vol. II, unde totul se opreşte la un nou război
şi un nou tratat de pace. Acest criteriu este contrazis de autor în cursul
expunerii. Astfel, ca .şi în vol. I N. Iorga se referă la acele permanenţe
pe care le găseşte în desfăşurarea continuă a comerţului pe teritoriile
româneşti, în ciuda tuturor războaielor, arătînd că şi atunci cînd au fost
războaie şi ocupaţii străine grele comerţul românesc n-a încetat. Implicit,
N. Iorga a folosit un criteriu economic în periodizare deoarece mijlocul
secolului al XVI-lea, aşa cum au dovedit-o recentele studii de turcologie 28 a constituit repercusitinile asupra Principatelor Române a crizei
din Imperiul otoman zn. Problema comerţului intern de la început nu
a reprezentat un sistem de legături "vrednic de a fi studiat, caracterizat
şi urmărit" în raport cu comerţul european. Este adevărat că .industria
casnică nu face legătura cu oraşul decît mai tîrziu, cînd nu atît surplusul
ţăranului, cît nevoia de bani pentru a răspunde fiscului, îl îndreaptă pe
acesta la oraş. Iată de ce N. Iorga referindu-se la comerţul intern pentru
primele secole afirma ,,nici comerţ continuu şi puternic între centre
orăşeneşti libere, nici schimb vioi, activ producător de lucru pentru
schimb şi de economie bănească între tîrguri şi oraşe pe de o parte, iar
de alta între satele de la ses si munte" 3°.
Această afirmaţie ne' coi-Iduce la ideea ce şi-o formase N. Iorga în
general despre dacalajul procesului istoric al poporului român, faţă de
cel european şi în consecinţă negăsind centre orăşeneşti libere ca în Apusul Europei şi exagerînd rolul comerţului extern, găseşte un schimb vioi
şi activ numai cu exteriorul. Totuşi autorul recunoaşte existenţa unui
comerţ intern, fără a vorbi însă şi de problema unei pieţe interne. Existînd legături între oraşe, tîrguri şi sate, copleşit de informaţiile furnizate de izvoarele externe, în urma cercetărilor din arhivele din străină
tate, N. Iorga diminuează importanţa ştirilor existente despre un comerţ
intern, despre piaţa internă; despre ţăranul producător, devenit negustor.
Ceea ce copleşeşte însă pe autor este comerţul exterior facilitat de
"această fericită fatalitate geografică", care indiscutabil a contribuit la
28 Nicoară Beldiceanu, Le monde ottoman des Balkans (1402-1566), Institutions, societe, economie, Londra, 1976, în special capitolul XI strict la problema
crizei economice şi monetare din Imperiul Otoman.
29 ,Vezi Sergiu Iosipescu, care în rerenzia la cartea lui N. Beldiceanu, în
AIIAI, XVI, 1979, p. 579-584 subliniază importanţa includerii Ţărilor Române în
"0 viziune universală" ceea ce a făcut N. Beldiceanu prin studiile sale de turcologie, "îndreptăţîndu-se astfel vechiul îndemn a lui Nicolae orga (Ibidem, p. 584)
de a integra istoria r-omânească în cea universală.
30 Vezi nota 22.
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"marile relaţii economice, ca punct de legătură între mari domenii de
producţie deosebită", dînd na;Ştere 'la două state româneşti, "două pentru
~ă erau două direcţii de comerţ" 3L. S-a ajuns la înfăptuirea unei vaste
circulaţii de mărfuri pe care românii le-au vămuit sub multiple aspecte,
implicînd şi pe cele de ordin suprastructural. În acest fel, întregul comerţ
de tranzit a fost un factor important al bogăţiei generale şi al influenţei politice şi culturale, iar autorul ajunge la concluzia pertinentă că :
"istoria comerţului nostru e astfel o condiţie necesară pentru a înţelege
sub toate raporturile, în originea ca şi în dezvoltarea sa, istoria neamului
nostru însusi" 32 . Ideea istorismului devine dominantă.
Proble~a relaţiilor externe pe plan economic, deci a celor două căi
comerciale, a celor două direcţii îl preocupă pe autor în cel mai mare
grad, iar afirmaţia categorică a lui N. Iorga, că aceste două direcţii se
recunosc uşor din cele mai vechi timpuri şi se consolidează în Evul Mediu,
capătă valenţe noi, prin studiile recente de istoriografie materialist-dialecfică 33 . Iată de ce istoria comerţului românesc, adică pe cele două direcţii intercontinentale, trebuie, totodată să studieze "în strînsă legă
tură organică dezvoltarea celor două linii de comerţ, în ce ne priveşte
pe noi, oraşele şi activitatea comercială, urmărind însă pas cu pas trezirea
şi întărirea prin ele a comerţului intern .şi mai ales producerea şi caracterizarea acelui tip de veche viaţă naţională care e negustorul român" 3".
Fără a insista asupra rolului acestui element concret în formarea clasei
burgheze din Ţările Române, N. Iorga deschidea perspectiva unei aprofundări istorice în acest domeniu, care s-a concretizat însă mult mai
tîrziu, prin scrierile istoricului de renume european C. C. Giurescu 35 .
Cealaltă problemă, fertilizată de un alt elev al marelui nostru istoric, este aceea a oraşelor noastre medievale. N. Iorga se mulţumeşte a le
constata existenţa într-un moment cronologic bine determinat, la începuturile închegării statelor feudale româneşti independente. Istoricul, la
fel de renume european, P. P. Panaitescu, a dus ştafeta mai departe,
lăsînd istoriografiei noastre contemporane valoroase opere dintre care
se înscriu în prim plan cele referitoare la vechimea, organizarea şi rolul
economic al oraşelor medievale româneşti 36 •
31 Ibidem, p. 429.
32 Ibidem.
33 Şerban Papacostea, Inceputurile politicei comerciale a Ţării Româneşti
şi a Moldovei (secolele XIV-XVI), Drum şi stat, în SMIM, X, 1983, p. 9-56;
Sergiu Iosipescu, Drumuri comerciale în Europa centrală şi sud-estică şi însemnătatea lor politică (secolele XIV-XVI), în AIIA!, XIX, 1982, p. 265-284.
34 Opere economice, p. 429-430.
35 C. C. Giurescu, Contribuţii la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei
române pînă în 1848, Bucureşti, 1972.
36 P. P. Panaitescu, Interpretări româneşti. Studii de istorie economică şi
socială, Bucureşti, 1947 ; Idem, Capitolul "Oraşele" în lucrarea în colaborare cu
V. Costachel şi A. Sava, Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti,
1957 ; Idem, Introducere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969. In problema
oraşelor medievale la est de Carpaţi au apărut lucrări deosebit de concludente.
Cf. M. D. Matei,. Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti,
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În fine, una din permanenţe, aceea a romanităţii carpato-balcanice
dincolo de precizările concrete privind existenţa "Romaniilor", dintre
care cea nord-dunăreană reprezintă o realitate istorică bine conturată, se
desprinde una din cele mai importante probleme ale istoriei patriei, care
în zilele noastre a fost pe deplin elucidată, datorită numeroaselor şi importantelor descoperiri arheologice, aceea a continuităţii populaţiei autohtone în spaţiul carpato-dunăreano-pontic 37•
În încheierea acestor rînduri se cuvine să ne reamintim că tot Nicolae
Iorga, fără a avea pretenţia că se ocupa de probleme de filologie, afirma
cu tărie : "Se poate spune că singurul fapt al păstrării cuvintelor latine
pentru neJ?._oţ în istoria Peninsulei Balcanic~, arată că negoţul a fost practicat fără nici o întrerupere".

CERTAINS PROBLEMES CONCERTANT L'HISTOIRE DU COMMERCE
ROUMAIN DANS LA CONCEPTION DE NICOLAE IORGA
Resume

En analysant la conception spritualiste de notre grand historien, l'aiUteur
constate que N. Iorga a realise une importante oeuvre de synthese, en integrant
l'his~oire du peuple roumain dans l'histoire universelle, parce que le processus
historique a ete etudie dans sa totalite, comme une unite harmonieu5e.
Voila pourqooi dans la conception de N. Iorga l'histoire do commerce roumain
a ete a son toor integree a l'histoise universelle, a l'occasioh de laquelle l'historien
roumais a mis en relief avec une pregsance particuliere les permanences historiques du peuple roumaine. Cette idee fertile du grand historien a trouve une plus
lacge materialisation dans certaines oeuvres de synthese concernant le developpement te la bourgeoisie roumaine (C. ,c. Giurescu) et l'origine et l'e'Volution des
vilJes cvam.aines (P. P. Panaitesiu). On y ajoute encore les travaux te synthese
llistorique, bases sur les nouvelles tecouvertes archeol(}giques, des villes medit~vales
Baia (E. Neamţu, V. Neamţu, St. Cheptea), Suceava (M. D. Matei, Em. 1. Emandi)
et Jassy (Al. Andronic).
Aussi on attire l'attention sur le fait que la justesse des affirmations et des
g~neralisations de N. Iorga au sujet de la continuite de la population autochtone
au nord du Danube, de la meme "Roumanie Orientalis", toujours invoquce dans
ses ecrits, a ete pJeinement confirmee par les nouvelles et importantes decouvertes
archeologiques de l'espace de l'est extracarpatique des Vre-XIVe (V. Spinei),
ceUes-ci etant restituees eloquemment a l'histoire ce millenaire du silence des
sources ecrites sur les Protoroumains et les Roumains.
1963 ; C. C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea
pînă, la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967 ; E. Neamţu, V. Neamţu, Şt.
Cheptea, Oraşul Baia în secolele XIV -XV II, vol. I, Iaşi, 1980, vol. I'I, Iaşi, 1984 ;
Istoria oraşului Iaşi sub red. C. Cihodaru, Gh. Platon, vol. I, Iaşi, 1980, Alexandru
Andronic, Iaşii pînă în secolul al XVII-lea, geneză şi evoluţie, Iaşi, 1985.
37 Dan Gh., Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n., Iaşi,
1978, idem, Ro11J,anitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI e.n.,
Iaşi, 1981 ; idem., Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII e.TIJ.,
Aşe?area de la Botoşana Suceava, Bucureşti, 1984 ; idem, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi în secolele VI-XI e.n. Aşezările din secolele
VI-XI de la Dodeşti - Vaslui, Iaşi, 1984; V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV,
Bucureşti, 1982.
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ASISTENŢA FARMACEUTICĂ

LA

BOTOŞANI
D.BALAŞA

În oraşul Botoşani era o Şcoală Domnească despre care am scris
cîndva *. De această .dată vom prezenta cîteva date puţin cunoscute cu
privire la începuturile asistenţei farmaceutice pe aceste meleaguri şi un
manuscris inedit cu reţete medicale, alcătuit în 1836, de un, farmacist
botoşănean.

În acest frumos şi ospitalier oraş au trăit şi au activat mai mult
sau mai puţin mari personalităţi ale vieţii culturale şi artistice, ale căror
opere sînt cunoscute şi arhicunoscute nu numai în ţara noastră, ci în
întreaga lume. Este de ajuns să cităm pe Eminescu, Iorga şi Enescu.
In oraşul ~i în judeţul Botoşani paralel cu asistenţa medicală, s-a
desfăşurat şi asistenţa farmaceutică. M-am oprit asupra acestui ultim
subiect deoarece într-o lucrare de specialitate, destul de bogată în informaţii, farmacia din Botoşani lipseşte 1.
Cunoscută sub numele de spiţărie, cea dintîi farmacie în oraşul de
care ne ocupăm a luat fiinţă în anul 1792. Data aceasta este aproxima ti vă
şi o deducem dintr-un document mai nou. In 1822 noiembrie 8, "Iohan
Gheorghias spiţeriu din poliţia Botoşani", în cererea către domnul, "Ioan
Sandu Sturza voievod, domnul Moldavii", spune că "de treizeci de ani
şi mai bine" ţine farmacie în acest oraş 2• Un hrlsov domnesc, prin care
se încuv:iinţează legalizarea unei farmacii, îl aflăm în 1793 octombrie 5.
In cererea tîrgoveţilor din Botoşani, către Mihail Şuţu voievod, domnul
Moldavii se arată "că neavînd doftor acolo, la mulţi viaţa li să pr.mejduaşte", .şi cer încuviinţare "să ţie doftor cu a lor plată şi pe care i îl
vor găsi şi să vor mulţumi de dînsul". Tot în această cerere solicitau
aprobare să deschidă o "Spăţărie (... ) ei, (i)ar nu alţii". La aceasta domnul
dă voie "ca ori pe care doftor vor găsi şi să vor mulţumi el cu dînsul
să-1 ţie la tîrgul Botoşanilor" şi "niminea din doftorii Curţii gospod
(=domneşti) să nu-l supere". Iar el "ca un arhieatros al tîrgului să fie
dator a apăra tîrgul de doftorii mincinoase". Domnul îi acordă şi opt
li ude "scutelnici". Tot în acelaşi hrisov adaugă : "şi spiţărie să aibă toată
* Vezi Hierasus - anuar 1981.
1. Vezi Samuel

Izăk,

Far.macia de-a lungul secolelor, Editura

ştiinţifică

şi

enciclopedică, Bucureşti,

1979.
2 Nicolae I. Angelescu, Acte
Româneşti, 1904, p. 184-186.

şi

documente din trecutul Farmaciei în
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voea a avea acolo în Botoşani. Iar fără voia tîrgoveţilor să nu poată alţii
a avea Spiţărie acolo, urmîndu-se plata doftoriilor, precum şi la alie
Spiţării de aicea din Eşi" 3 . Acum nu se făcea altceva decît să se legalizeze Farmacia lui Ioan Georgiu, spiţer, după cum vom vedea în cele
ce urmează.
Un hrisov similar dă :şi Alexandru Calimah voievod în i 796 ianuarie 11, cu privire la doctor şi spiţerie : şi "Spiţărie să aibă voie a avea
acolo în Butuşani, iar fără voia tîrgoveţilor să nu poată alţii a avea
spiţărie acolo, urmîndu-se plata doftoriilor precum şi la alte spiţării de
aici din Eşi""· Textul este aproape identic cu a primului hrisov.
Deabia în anul 1806 august 5, Alexandru Const. Moruzi voievod
menţionează numele primului farmacist, care exercita această funcţie
din (1794). Cităm: "Ioan Georgiu, spiţer la Butuşani, prin jalba ce au
dat-o către domnia mea au arătat că de doisprezece ani ţine spiţărie în
tîrgul acela ( ... ) şi să află în toată vremea (cu) îndestulare de tot feliul
de doftorii" pentru "orăşeni". Acestă cere domnitorului să nu încuviinţeze deschiderea altei farmacii. Domnitorul rînduise un arhieatros, Antonie Fotino, care să cerceteze următoarele : (1) dacă "are învăţătură
a meşteşugului spiţării, (2) dacă ţine doftorii bune cu îndestulare", (3)
c'e ma~ este nevoie de a doua farmacie "în oraşul acela" şi (4) dacă are
încredinţarea tîrgoveţilor. La raportul lui Fotino, domnul aprobă ca "nimeni alţii să nu poată deschide şi avea spiţărie în tîrgul Botoşa.ni, fără
nnnai numitul spiţer, Ioan Georgit.:i". !n încheiere porunceşte vornicilor
Botoşani : "pe numeni alţii să nu îngăduiţi a ţine spiţerii" 5.
în 1813 iunie 9, Scarlat Alexandru Calimah voievod al Moldovei
dă o carte domnească în acelaşi sens : "Ioan Georgiu, spiţer din tîrgul
Botoşani" a arătat prin jalbă că "de peste 18 ani, ţine spiţerie în tîrgul
acesta". Domnitorul în baza hrisovului lui Alexandru Moruzi de care
am amintit, hotărăşte ca "Ioan Georgiu spiţer să aibă a ţine şi de acum
înainte spiţărie (a) s~ în numitul tîrg" şi să aibă şi "cincisprezece liude
___:::--;;am-eni streini pentru slujba sa şi a spiţării" 6. Acelaşi voievod, în
1816 mai 28, face cunoscut că Ioan Georgiu, spiţer din Botoşani, a cerut să-i întărească stăpînirea unei "cîrciume cu pivniţă de piatră şi cu
o casă alăture pe drept locul lor, în tîrgul Boto.şani", cumpărat la mezat
în 1815 octombrie 12, de la Sofiea, fiica răposatului ApostoL Panghitul
şi soţie a răposatului Toader Braşoveanu, cu 5 000 lei. La această cerere
de întărire domnească., spiţerul a prezentat actele vechi privitoare la
această proprietate :
1. Zapis din 1777 noiembrie 10, prin care tatăl vînzătoarei de acum,
Sofia, a cumpărat un_ loc de casă de la Vasile Potroacă şi de la soţia sa
Catrina;
3
4
5
6

Ibidem,
Eadem,
Ibidem,
Eadem,

p. 173-174, cu reproducere foto a hrioovului, la p. 174.
p. 175, cu reproducere foto, -pe pag, 176.
p. 176-178, cu fotografia documentului original, la p~
p. 179-180, cu fotocopia documentului Ia p. 180.
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2. Zapis din 1782 martie 15, prin care părintele Sofiei cumpără de
la acelaşi Vasile Potroacă şi soţia sa Catrina, o casă cu loc "în mahalaoa Tîrgului Vechi" ;
3. O adeverinţă din 1807 mai 13, dată de preotul Ioan de aci şi de
protopopul ţinutului. prin care se arăta că Apostul Panaghiotu a dat
zestre fiicei sale Sofia, o crîşmă cu locul ei ;
4. Carte a vorniciei de Botoşani, din 1807 mai 20, pentru acelaşi loc ;
:
,5. Cerere a Sofiei din 1815 martie 7 să se vîndă le> mezat: lflcul cu
amintitele binale ;
6. O hotărnicie ; Mărturia lui Ioan Apostolu, fratele vînzătoarei, din
1815 martie 17. În baza acestor acte domnitorul întăreste vînzarea Sofiei
către spiţeru Ioan Georgiu, cu 5 000 lei, în octombrie' 12 7•

lnoercarea de a se

înfiinţa

o a doua farmacie în Botoşani.

tn 1622 noiembrie 8, aflăm că "prin hrisovul luminatului domn Scarlat Calimah voievod (1812 aug. 27 - 1819 iunie 20), se înfiinţase o a
doua farmacie în Botoşani. Dar, Ioan Sandu Sturza voievod domnul
Moldavii, luînd în seamă jalba lui "Iohan Ghiorghias, spiţeriu din poliţia Boto.şani ", care "de treizeci de ani şi mai bine ţine farmacie", îi întăreşte cu hrisov acest drept. Domnul mai menţionează că la "boala ciumii ~e s-au întîmplat în pomenitul tîrg, chemat şi însărcinat a sluji" a
contribuit la "mîntuirea oraşului de răul acesta (... ), asemenea şi la întîmplările aceste de curînd a răzvrătirilor au fost nelipsit". Ca o răsplă
tire, prin acest hrisov "îi întărim privileghiu care, mai din vechi, prin
cărţi şi hrisoave le-au avut", îl socoteşte boer de neam "pămîntului
acestuia" şi scuteşte bucatele lui. Mai hotărăşte "ca în tîrgul acesta să
aibă a fi numai a sa spiţărie ( ... ), iar spiţăria aceia care s-au fost deschis
acolo prin hrisovul luminatului domn Scarlat Calimah voievod va ră
mîne, după cum pînă acum, asemenea şi de acum înainte, în nelucrare,
rămîind a fi în tîrgul acesta numai spiţăria numitului Giorghias", dar
să aibă doctorii bune şi "fără asuprire lăcuitorilor orăşeni". Tot prin
acest hrisov i se scuteşte de dări o crîşmă 8 . Farmacia a doua se pare a
fi fost a "grecului Joan Vasiliu", despre care N. Iorga spune că o avea
înainte de "'"'t'82l 9 . Dupa 18~~. loan Vasiliu era farmacist în Iaşi 10 . În
1827, doctorul D. G. Samurcassi cerea "să se îngădue de domn înteme7 Ibidem, p. 181-183, cu fotografia documentului pe pag. 184.
8 Ibidem, p. 184-187. Din afirmaţia lui Iohan Ghiorghias că

ţine Spiţerie in
Botosani de mai bine de treizeci de ani (deci din 1792), ar însemna că el îndeplinea oficiul de spiţer aci, înainte de hrisovul din 1793 de care am amintit.
9 N. Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1921, p. 167. In
viitor va trebui să se observe că mulţi din aşa zişii "greci" erau români macedoneni. Nu veneau în Ţările Române decît domni, negustori, dascăli, călugări aromâni.
Aşa, Hrisant Penetis, un personaj destul de cunoscut în secolul XIX, în Ţara Românească şi care se intitula "grec născut în ostrovul Andros" din Tesalia, într-o
corespondenţă, referindu-se la un adversar al său, spnne: "el es~e aromân tot ca
şi mine".
10 Vezi Samuel Izsăk, op. cit., p. 258.
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ierea unei a doua (farmacii)", pentru că "din nebăgare de seamă şi graba
lucrătorilor era să se apropie de uşa mormîntului două cucoane, avînd
sp~ţărul pus, în doftoriile rînduite, în loc de un dram extract de nuci
sadea cu adăogire de un dram extract măsălariţă, din care după ce au
luat cea dintîi rînduită măsură, îndată au început sămnile otrăvei ce
are măsălariţa, adică ameţeală, tremur, dureri cumplite şi altele încă" 11 .
Tot în 1827 februarie 21, Gheorghe Vasilecoski cerea autorizaţia
domnitorului ca să-şi mute farmacia de la Fălticeni la Botoşani sau la
la~i. Domnitorul îi aprobă să se mute la Iaşi Ia 23 februarie 1827, dar
la 3 iulie acelaşi an, obţinea mutarea farmaciei sale în tîrgul Dorohoi 12 •
Importantele documente citate, dovedesc că alături de Şcoala Domnească, la Botoşani se desfăşura o activitate farmaceutică ştiinţifică, potrivit acelei vremi. În 1836, aflăm la Boto.şani Farmacia lui Iohan Binder.
în ea Georgius Balomiri transcria mai multe reţete medicale pentru
diferite boli.
Am aflat acest manuscris deosebit de important ce are un număr de
76 file, la Arhivele Statului din Drobeta-Turnu Severin, unde este înregistrat la nr. 59. Textul lui, destul de valoros, cu un comentariu lărgit
îl voi prezenta cu alt prilej.

11 N. Iorga, op. cit., 167 ; N. I. Angelescu, op. cit., p. VIii
12 Nicolae I. Angelescu, op. cit., p. 16, 66 şi 68.
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DOCUMENTE PR.IVIND INCEPUTUL SISTEMATIZARII
ORAŞULUI BOTOŞANI
STELA GIOSAN

Din colecţia de documente a Filialei Arhivelor Statului Botoşani
fac parte un număr mare de zapise, mărturii hotarnice şi hotărf!.icii, acte
de vindere cumpărare, testamente care conţin numeroase informaţii documentare privind preocuparea ce a existat din cele mai vechi timpuri,
în vederea "sistematizării" oraŞului Botoşani, dacă putem să o numim
aşa, care a mers de la schimburile de locuri între diferiţi proprietari
pentru "deschiderea uliţeP' exproprierile de utilitate publică făcute de
autorităţile locale, pînă la "alinierea uliţelor" şi
atribuirea denumiril
acestora. Din multitudinea acestor documente se detaşează net, trei
hrisoave domneşti care cuprind mai în detaliu informaţii privind preocuparea locuitorilor şi apoi a eforiei oraşului Botoşani în ce priveşte
alinierea uliţelor şi "îndreptarea" respectiv repararea acestora prin executarea unor "pavaje" (poduri) din lemn după modelul străzilor Iaşului.
Cum aceste lucrări edilitare deosebit de importante pentru funcţia
de centru comercial pe care a deţinut-o multă vreme Botoşanii nu se
puteau face decît prin intervenţia oficială a domnitorului, se pare că
Botoşaniul a fost unul din primele oraşe din Moldova care la cererea
locuitorilor săi va căpăta o serie de privilegii în exclusivitate din partea acestuia care prin consecinţele imediate sau mai tîrzii vor duce implicit la începutul vieţii municipale sau mai bine zis la adminstraţia
propriu-zisă a oraşului.
Datorită unei astfel de cereri (jalbă) pe care o adresează "obştea
lăcuitorilor din Tîrgul Botoşani, bo~eri negustori şi de alte stări" domnitorului Moldovei Mihai Suţu, acesta, va emite în 1820 un hrisov care
cuprinde o serie de privilegii care merg de la încasarea taxelor comerciale (ce vor constitui un venit propriu al tîrgului) pînă la înfiinţan•a
Casei Obşteşti (care mai tîrziu va deveni consiliul comunal), şi care avea
sarcina de a dirija aceste fonduri în scopul "facerii şoselelor şi podurilor" 1.
Deoarece acest document a fost publicat în întregime de N. Iorga
în "Studii şi documente" şi la el face dese referiri şi A. Gorovei în
"Monografia oraşului Botoşani". iar originalul se păstrează la Arhivele
Statului Iaşi, noi ne vom referi numai la cele două hrisoave emise de
1 A. Gorovei, Monografia

oraşului Botoşani,
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Ion Sandu Sturdza, unul în 1822, decembrie 16, şi celălalt în 1828 ianuarie 23, care sînt aproape identice cu cel din 1820, dar care sînt completate ,~i cu alte "privilegii domneşti" în folosul obştei tîrgului Botosani.
·
În hrisovul pe care Ion Sandu Sturdza, domnul Moldovei îl emitea
la Iaşi în 1822, tot ca urmare a jalbei locuitorilor din tîrgul Botoşani
se specifica faptul "că acest tîrg se află pînă acum fără poduri pe uliţele sale din care pricină obştia tîrgoveţilor se află în cea mai grea
strîmtoare de nevoi şi întru pătimire, afară din putinţă de a să mai suferi" 2 . Documentul, referindu-se la starea rea a uliţelor tîrgului care
îngreuna atît circulaţia obişnuită cît şi aprovizionarea acestuia cu cele
necesare conţine extrase din jalba înaintată domnitorului de tîrgoveţi :
"căci afară de greutatea aceea a umblatului de a nu putea străbate uneori nici au sufletul de la un loc la altul... apoi de cele mai multe ori,
îndestularea tîrgului dispre cele trebuincioase ale pitrecerii precum
lemni, zahareli şi alte asămine lucruri, vine cu totul în scădere iar uneori face de istov împuţinarea şi lipsă, neputînd lăcuitorii a străbate în
tîrg ca să aducă de aceste" 3.
Referindu-se pe larg la starea rea a străzilor oraşului în tot t~mpul
anului, dar îndeosebi primăvara şi toamna cînd din cauza ploilor, acestea deveneau aproape impracticabilc, aşa· cum se arătă în continuare
în jalba tîrgoveţilor adresată domnitorului că ".~i mai vîrtos în vremile
de ploi primăvara şi toamna cînd uliţele tîrgului să năvoiesc şi se fac
de istov neumblate" 4.
Datorită acestor stări de lucruri care aducea numai prejudicii atît
tîrgului în sine cît şi locuitorilor acestuia, precum şi confruntarea cu
inari dificultăţi în activităţile propriu-zise de comerţ şi de aprovizionare, Mihai Suţu domnitorul Moldovei a emis hrisovul său încă din
11820. "cu o aşezare d_e privilegiuri în temeiul hrisoavelor şi a cărţilor
domneşti ce are tîrgul mai din vechi de la luminaţii domni... pentru
ca prin acest ajutor să se poată înlesni îndreptarea uliţelor tîrgului şi
să ridice nevoia şi pătimirea în care se află alcătuindu-şi poduri sau
şosele după trebuinţele următoare" 5 .

Din aceleasi considerente doi ani mai tîrziu noul domn al Moldovei Ion Sandu Sturdza. emitea un nou hrisov care venea să întărească
"mai întîi cu sfinţenie legiuirile şi privilegiuirile" stipulate în primul,
şi totodată să mai stabilească şi perceperea de noi taxe pentru crearea
de venituri ce urmau a fi folosite la lucrul şoselelor pavate cu lemn
şi la "îndreptarea" (întreţinerea) acestora, precum şi la construirea de
poduri de lemn pe unele străzi, după cum se impunea.
Taxele noi care urmau a fi încasate de obştea tîrgului, care se
constituiau apoi în veniturile tîrgului, stabilite prin hrisovul din 1822
erau următoarele :
2
3
4
.5

Arh. Statulut
Ibidem.
Ibidem .
Ibidem.

Botoşani,

Colecţia

documente, pachet VII, doc. 3b.
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- "două parale să se ia de la carele încărcate ce vor .intra în tîrg
cu or.ice fel de marfă de tot giugul, iar la căruţele cu cai Cîte două parale de tot calul :
- zece parale să se ia de toată vadra de holercă şi rachiu ce va
intra în tîrg pentru vînzare luîndu-se această plată de la vînzători, iar
fiind în tranzit să se ia numai cîte două parale de jug :
- zece parale să se ia de toată vadra de păcură sau dohot ce se
va vinde acolo în tîrg şi acest ali~veriş să fie slobod a-1 urma oarecine
- doi lei de toată butea şi un leu de tot polobocul cu vin ce va
intra în tîrg spre vînzare să se iei la cutiP tîrgului
- zece parale să se ia de toată vadra de rachiu sau holercă ce va
din velniţele lucrătoare acolo în tîrg, afară de cvitul legiuit ia:r
pentru aceia ce se va ridica de acolo şi se va duce în alte. părţi să sf'
ia acest venit" 6_
Demn de menţionat ni se pare a fi faptul că acelaşi domnitor şase
ani mai tîrziu mai adăuga la aceste venituri care proveneau din perceperea taxelor comerciale, şi o nouă prevedere care consta în scutirPa
de orice taxă a veniturilor pieţii oraşului Botoşani tot în scopul folosirii acestora în efectuarea lucrărilor de edilitate publică, în special pentru alinierea stradală 7 ._ Această prevedere este de fapt singura care deosebeşte cele două hri?oave, în rest acestea sînt formulate aproape identic.
Veniturile rezultate din încasarea acestor taxe pentru prodtJsele
proprii cît şi cele din alte părţi care se vindeau în ora~. oglindesc totodată şi. viaţa economică în special comerţul destul de bogat şi diversificat ce se _practica la Botoşani - lucru cunoscut de altfel, :şi favorizat
de poziţia geografică a Botoşanilor aşezat la întretăierca unor importante drumuri comerciale alcătuiaU: un fond destul de substanţial
care_ era destinat lucrărilor edilitare pe care trebuia să_ le administreze
casa "podurilor" (străzilor) care se înfiinţase încă de la 1820. Se impune
aici a menţiona faptul că în afara creării pentru oraş a unor posibilităţi
de constitţ.J.ire a acestor v·enituri, domnitorul acordă Botoşanilor şi o serie de privilegii speciale după cum urmează : "să aibă a scuti Casa podurilor un sat din cea mai cu apropiere de tîrg, cuprinzători de optzeci
gospodari care să fie pentru întocmirea uliţelor şi pentru lucrul podurilor ale oraşului care să-şi plătească birul numai dimpreună cu legiuita
răsursă iar de havalelii şi despre orice altă dare să fie într-un tot slobod
şi în apărare" s.
De asemenea, domnitorul instituia prin acest hrisov al său care
venea în întîmpinarea dorinţei· obştei tîrgului pentru îmbunătăţirea stă
rii uLţelm:: oraşului, alături de contribuţia locuitorilor din ţinut şi modalitatea în care locuitorii Botoşaniului trebuiau să participe în mod
direct într-un fel sau altul la "lucrul şoselelor", (obligaţie care ar fi
ie.şi

6 Ibidem.

7 Arh. Statului Botoşani,· Colecţia documente, pachet II, doc. 65.
8 Idem, pachet VH, doc. 36.
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cu prestaţia de mai tîrziu). În acest sens în document se
precizau următoarele obligaţii ce le reveneau orăşenilor : "locuitorii birnici ai mahalalelor precum şi scutiţii de acolo, oriunde ar fi să aibă
a lucra fieştecari cîte cinci zile pe an în trebuinţa uliţelor oraşului cei
ce vor avea care cu boi, cu carele, iar cei fără care cu trupul numai
fără să ia vreo plată pentru lucrul acestor zile" 9 .
Şi documentul prevede mai departe şi modalitatea în care locuitorii
ţinutului Botoşani vor contribui la întreţinerea şoselelor oraşului : "carele şi salahorii ce vor trebui spre îndreptarea uliţelor şi lucrul ~osălilor
să se deie din ţinut prin dumnealor dregătorii luîndu-se cu analoghia
ce-a de cuviinţă ... acest ajutor însă de salahori şi care să se deie numai în vremea pînă se va sfîrşi lucrul şoselelor, iar nu mai mult" 10.
Aşa cum se instituise încă din anul 1820, cele două hrisoave emise
de cancelaria domnească a lui I. S. Sturdza, reglementează ca veniturile
create în urma perceperii acestor taxe comerciale, să fie dirijate numai pentru "lucrul uliţelor", de către Casa Obştească a tîrgului. Concomitent cu această hotărîre cele două documente se referă pe larg la
componenţa acestui organ de administraţie locală ai cărui membri aleşi
se numeau epitropi şi, în număr de şase erau stabiliţi astfel : "doi dintre boierii şezători în Botoşani, doi dintre neguţătorii fruntaşi pămîn
teni, şi doi din fruntaşii armeni", care aveau următoarele obligaţii: "să
fie îndatoriţi a strînge venituri şi a fi lucrători spre facerea şoselei,
precum şi alte trebuinţe a tîrgului" şi la sfîrşitul anului să se facă samă
lămurită de venitul ce s-au strîns si de toate cheltuielile urmate si în
ce trebuinţă anume" 11.
·
•
Şi documentul prevedea în continuare ca această sumă de venituri
şi cheltuieli să fie cercetată de obştea tîrgului şi să se iscălească de
epitropii respectivi care pentru a da o mai mare durabilitate actului
1 espectiv, să aplice şi pecetea oraşului, pe care o deţineau.
Tot în ideea unei cît mai bune administrări a fondurilor create, cît
şi pentru o justă aliniere a străzilor, care trebuia să-şi cîştige o autoritate, domnitorul prin cele două hrisoave, stabilea pentru aceşti epitropi
ai Casei obştei a oraşului şi atribuţii de "judecători" alături vorn1c1
în rezolvarea unor probleme edilitare (vînzări şi schimburi de bunuri
sau case) care într-un fel sau altul vor contribui la viitoarele acţiuni
mai ample de sistematizare a oraşului. "Aşişdere şi pentru pricini de
locuri de casă şi de dugheni, epitropii să fie slobozi a-i face cercetarea
cuviincioasă spre a dizbate acele pricini şi după acele cercetări fiind bune
şi adivărate să se facă şi lucrarea cuviincioasă din partea dregătoriei
spre a nu intra unii adică în locurile altora, sau în locul uliţelor sau
a medianelor slobode şi alte asemenea pricini. Iar în vînzări sau schimburi de case, dughene şi oarece altă epitropii vor iscăli numai ca nişte
martori punînd şi pecetea tîrgului care pecete are să steie în toată
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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vremea la epitropi şi în urmă zapisele acelor vînzări sau schimburi le
vor întări şi dumnealor dregătorii..." 12.
.
Domnitorul Ion Sandu Sturdza încheie cele două hrisoave emise
la interval de 6 ani, (aproape identice), cu formula care le dă o mai mare
stabilitate prin care se arăta că "să se păzească şi să se urmeze toate
acestea de mai sus legi uite întocmai" ,şi invita pe toţi domnitorii ce-i
vor urma la tron, oblăduitorii pămîntului acestuia, nu numai să nu
schimbe ceva din această legiuire hotărîtă, ci mai mult să "o întărească
şi să adauge ceva după cuviinţă pentru un asemine lucru de obştească
trebuinţă" 13 .

Ca o concluzie la cele prezentate putem afirma că prin prevederile
cuprinse, cele două acte emise de cancelaria domnitorului Ion Sandu Sturdza conţin informaţii preţioase pentru studierea problematicii pe care o ridică şi anume stabilirea unor reglementări precise
în ce priveşte alinierea străzilor Botoşaniului, repararea, întreţinerea,
şi chiar "pavarea" acestora.
Faptul că încă de la anul 1820 a fost nevo:e ca domnitorul să intervină în probleme de administraţie şi sistematizare a oraşului, prin
acordarea de privilegii în acest sens, ne îndreptăţeşte să credem că starea căilor de comunicaţie, respectiv a "uliţelor" tîrgului la acea vreme,
impunea o intervenţie hotărîtă, oficială precum şi găsirea unor modalităţi, respectiv a constituirii de fonduri, altele decît vistieria domnească,
pentru reglementarea acestei stări de lucruri.
Mai mult decît atît cele două documente reglementează modul de
administrare a acestor fonduri băneşti, de către Casa podurilor ,şi Casa
0bştească, numai pentru construirea, întreţinerea şi repararea străzilor
oraşului Botoşani, iar prin studierea lor şi a altor documente (acte de
vindere-cumpărare, testamente) care sînt în număr mare în Colecţia de
documente a filialei noastre, se poate urmări în timp rezolvarea acestor
probleme edilitare care merg de la simpla trasare a unei străzi, pînă la
stabilirea denumirilor, efectuarea exproprierilor de utilitate publică toate constih i.T!.ctu-se într-un tot unitar de măsuri şi modalităţi de rezolvare a sistematizării oraşului Botoşani - deci o problemă după părerea
noastră deschisă spre cercetare, pentru cei interesaţi.
şi

stipulaţiile

12 Ibidem.
13 Ibidem.
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"ARDEALUL NE CHEAMĂ, CU INIMA PLINĂ DE! DOR. .. "
- BOTOŞANII ŞI MAREA UNIRE Motto:
"Nu

mă

duc

să

mor iubito,

Lasă gîndu-ntristător,

Nu mă duc să mor ... Vitejii
Cad şi-n veci de veci nu mor".

George Gregorian
IONEL BEJENARlJ

Subliniind semnificaţia actului Unirii din 1918, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu menţiona că : "Unirea de la 1918 a răspuns cerinţelor şi legilor obiective ale dezvoltării sociale, bazîndu-se pe realităţi fundamentale
cum sînt originea :Şi limba comună, identitatea de interese şi aspiraţii
ale întregului popor dornic să trăiască într-o singură ţară" 1.
Bogate, de referinţă, sînt tradiţiile istoriei Botoşanilor, marile momente ale istoriei moderne a ţări, Revoluţia din 1848, Unirea Principatelor, Mişcarea socialistă şi muncitorească, Războiul de întregire, Marea
Unire din 1918 grefîndu-se ca o pecete pe o istorie mai veche, multimilenară, nicicînd întreruptă în faţa vicisitudinilor de tot felul, de la primele civilizaţii cunoscute la paşii marilor voievozi ai ţării, mereu în
trecere pe aici spre a feri ţara de duşmani.
Precedînd Marea Unire ca un imperativ, războiul de întregire a
ţării (1916-1918) a înscris Botoşanii în vîltoarea evenimentelor, la cote
superioare, însemnînd o prezenţă totală, un efort uman şi material, un
spirit de jertfă remarcabile. Succint, avem de-a face cu o prezenţă militară masivă, însemnînd Regimentele 37 Infanterie "Alexandru cel Bun''Botoşani şi 29 infanterie "Dragoş" Dorohoi, precum şi rezervele lor 77
şi 69 Infanterie, iar cînd rîndurile lor se subţiaseră, 86 Infanterie, rezultat al comasării lor, Regimentul 8 Vînători Botoşani, lor adăugîn
du-li-se şcolile militare ce tiinţau la Botoşani, şi la Dorohoi, şcoala de
piloţi şi observatori aerieni, pulberăria şi fabrica de proiectile ce fiinţau
în centrul Botoşani, în iarna 1916/1917, în condiţiile grele ale refugiu- ·
lui în Moldova, ale stării frontului. De notat şi activitatea misiunii militare franceze, bine ilustrată aici. Mai mult, erau Botoşanii un centru
în funcţie al morăritului, marile centre Craiova, Bucureşti, Brăila rămă
seseră în teritoriul ocupat, cele din Galaţi fuseseră distruse de tunul
inamic. Aici la Botoşani şcolile continuau să fiinţeze - singura localitate din ţară, de altfel - , cu profesori şi elevi localnici ;~i refugiati - "0
parte din ardeleni merge la şcoala din Botoşani" 2 , deşi condiţiile erau
1 Nicolae Ceauşescu, "Expunere la Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliul National al Frontului Unităţii Socialiste şi Marii Adunări' Naţionale consacrată să~bătoririi a şase decenii
de la făurirea statului unitar român", Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 6.
2 N. Iorga, "Memorii", val. I.
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improprii, localurilor de şcoală fiind improvizate eele de drept fiind
cedate spitalelor, extrem de numeroase, şi aşa cu greu satisfăcînd valurile de răniţi sau contaminaţi de tifos exantematic, într-o toamnă
grea, mai ales, a anului 1916, "toamna pătimirii noastre", cum plastic o
numea un scriitor de azi. Totul aici însemna febrilitate. Pe toate planurile. Teatrul "Mihai Eminescu", cinematografele, Clubul comercial,
bisericile, sinagogile deveniseră spitale. În acest spaţii, strî:n:te şi supraaglomerate era o imensă bucurie să-i auzi pe George Enescu, Mărioara
Cinski sau Constantin Tănase, în omenescul şi binefăcătorul lor colind,
emanat dintr-un exemplar patriotism.
Iată-1 pe bucovineanul Ion Grămadă urmînd aici, la Botoşani, în
toamna anului 1916, Şcoala de pregătire militară, redat de o rudă
ele-a sa : "Cu raniţa în spate şi arma în mînă, alerga pe dealurile Botoşanilor, prin ger şi viscol, alături de tinerii de 18-20 de ani, totdeauna vesel, cu suflet dornic de a prinde toate tainele zeului Marte"' 3 .
Şi ca el, atîţia şi atîţia. Între ei şi reputate nume din lumea scrisului,
Tudor Vianl!_, Artur Enăşescu, Ion lVIissir, C. Gane, Tiberiu Crudu, Ion
Sân-Giorgiu ...
... Şi ~ venit, firesc, mult aşteptata clipă a ofensivei în Ardeal. Sublocotenentul Pătrăşcanu, din regimentul 29 Infanterie dorohoian surprinde purcederea : "Am trecut cu izbîndă culmile Carpaţilor şi am vă
zut cîmpiile bătrînului Ardeal. Locurile sînt încîntătoare şi prin satele
locuite de români e sărbătoare cînd ne văd. Ne sînt cei mai buni conducători prin ascunzişurile munţilor" r.. Stau mărturie vitejiei şi jertfei
boto.şănenilor pe durata întregii campanii din 1916-1918, dincolo de
documente, filele cărţilor lui Costache Gane şi Ioan Missir, admirabile
prin dramatismul naraţiunii. Un bilanţ de jertfă a fiilor acestor locuri
în memorabilul război al întregirii însumează pentru fostele judeţe Botoşani şi Dorohoi 7 269 morţi în război, 1 260 invalizi de război, 10 277
copii orfani de război, 6 543 văduve de război, 2 297 dispăruţi în răz
f>oi ''· Si toate> astea sub cea mai ardentă năzuinţă - înfăptuirea marelui ideal naţional. Ce emoţionant sună şi astăzi rîndurile publicaţieil
botoşănene "Alarma", din articolul, "Fraţii s-au îmbrăţişat". Spicuim:
" ... Veacuri de rîndul vitregia destinului istoric ne-a despărţit. Carpaţii
ne-au frînt trupul în două. Noi am trăit aici; viaţă de martiri au trăit
ei dincolo ( ... ) Pentru sufletul nostru n-au existat Carpaţii, care dacă
au fost simbolul de durere a neamului, n-au putut fi niciodată un obstacol al unităţii naţionale ( ... ) Puterea sufletului unui neam e mai tare
decît toate puterile lumei" G.
Desigur, momentul era înălţător. O cauză nobilă, a reîntregirii ţării
îl determinase. Dar nici reacţia n-a întîrziat. Izbind cu furie, ca un
3 Apud Ioan Scurtu, "Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi", Editura
·os, 1978, p. 159.
4 B.C.S., Fond Saint-Georges, dos. Liga Culturală.
5 Camera de Comerţ şi Industrie Botoşani, "Starea economică şi Raportul
asupra activităţii..., pe anul 1927, p. 2.
6 "Alarma .. , Botoşani, 5 septembrie 1916.
A~bat
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tăvălug, pajura austriacă şi vulturul negru, simbolurile inamicului, a,u
obligat armata română la o retragere cumplită, de un dramatism aparte,
acuzînd inferioritatea dotării tehnice, nicidecum a spiritului combativ,
de jertfă, mereu acelaşi, pilduiter. În lupte oarbe, în Argeş, la Oituz,
botoşănenii î.:şi fac datoria, cad pentru Neam şi Ţară. Între ei, institutorul sublocotenent Eugen Dimitriu, sublocotenentul Ştefan Mihăiluc,
dorohoian de baştină, "găsit cu mîna încleştată pe mitraliera ce o capturase", locotenentul Nicolae C. Butnărescu, altfel casier la "Banca
Botoşanilor", colonelul N. V. Piperescu, comandantul Regimentului 69
dorohoian. Iată, prin intermediul jurnalului de operaţii al regimentului
8 "Dragoş" 29 dorohoian, surprins un crîmpei dintr-o mare jertfă : (20
dec. 1916) ... La ora 2,30 p.m. apare inamicul cu forţe superioare şi atacă
foarte riguros. Batalionul 1 Maior Năiescu rezistă îndîrjit pe poziţie cu
toate că artileria inamică bombardează violent poziţia, scoţînd din serviciu afetul de la o mitralieră franceză. Inamicul înaintează mereu.
Ajunge la măştile noastre şi lupta se încinge (la baionetă). Corp la corp,
însă inamicul fiind în număr covîrşitor, Batalionul 1 este silit să se
retragă spre poziţia principală de luptă .(D. Bolin, Cota 542)" 7.
... Şi a venit refacerea. Istovitor efort. Botoşanii cunosc mai mult ca
înainte febra pregătirii. Aici se instruieşte bravul căpitan Grlgore Ignat,
eroul de la Mără.şeşti, la "Şcoala model pentru mitraliere" care a început să funcţioneze la 25 ianuarie 1917, la Botoşani, cu precizarea că
"echipele ce se vor instrui la Botoşani vor forma cîte o secţie în prima
companie de mitraliere a fiecărui regiment''". Nu întîmplător, după război,
botoşănenii 1-au ales pe Grigore Ignat să simbolizeze contribuţia acestor
meleaguri la înfrîngerea agresorului, la reîntregirea ţării, dedicîndu-i,
în centrul vechi al municipiului un impunător monument, verni~at în
1929, opera sculptorului şi arhitectului Horia Miclescu, la rîndu-i fiu al
locurilor.
Intens activează aici şi misiunea militară. franceză. Maiorul De Meru,
şef pentru şcolile de mfanterie aprecia virtuţile soldatului român : "Nici
nu vă daţi seama ce admirabil material omenesc aveţi în aceşti elevi" 8 .
Ce strălucită confirmare vor găsi aprecierile celui de mai sus puţin
timp mai tîrziu, în vara de foc a anului 1917, în triunghiul eroismul
românesc - Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz ! Ce fapte de legendă vor săvîrşi
vitejii no.:ştri !
Cu măiestrie, în evocări memorabile, vitejia, jertfa fiilor botoşa
nilor aveau să fie surprinse în două remarcabile cărţi, "Fata Moartă" superbă carte ! a lui Ioan Missir şi "Prin viroage şi coclauri" a lui
Constantin Gane, veritabile cronici de război, veritabile documente totodată, autorii înşişi, combatanţi în linia l, în Regimentul 8 Vînători şi
respectiv 37 Infanterie, ambele botoşănene. Iată-i, într-un suprem efort
.şi sacrificiu la Caşin, în luptele pentru apărarea cotei 1 175, "Fata
Moartă" "locul sfredelit în tranşee amice şi duşmane unde am trăit
două luni de încercări desperate, de atacuri desperate, de atacuri cîşti-

7 Arhiva M.A.N., Jurnalul de operaţii al Regimentului B "Dragoş"; nr. 29.
B Lt. col. Sterea Costescu, "Din carnetul unui căpitan", Focşani, 1927, p. 212.
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gate şi frînte, subt bombardamentele infernale ... / locul unde am tăiat
aripile aquilelor bavareze îmbătate la asalt şi unde, întăriţi în credinţa
unei biruinţi tîrzii, nu am dat îndărăt ... " 9 . La Cireşoaia în decembrie
1917 aveau să cadă 2 vajnki componenţi ai Regimentului 8 Vînători,
Ion Grămadă şi locotenentului Spiru D. Ioan. La înmormîntarea lor
locotenentul Tiberiu Crudu avea să spună : "Frate Grămadă şi dragul
nostru Spiru am venit să vă spun că tovarăşii voştri de arme din regimentul pe care l-aţi iubit atît de mult nu v-au uitat. Faptele voastre
eroice, care ne-au adus atîta mîndrie şi glorie, au rămas adîno întipă
rite în mintea noastră, a tuturor" 10.
Acasă, la Boto.şani, o populaţie profund ataşată cauzei neamului,
~usţine de la mic la mare, printr-o sumă de mijloace, umane, materiale,
morale, brava noastră 9ştire. Perfectă simbioză.
Fulminante sînt articolele şi poemele lui Artur Enăşescu, poetul
acesta cu o atît de chinuită existenţă, care aici la "Indrumarea" (în tandem cu bunul său prieten, poetul Ion Sân-Giorgiu) slujeşte exemplar
idealul unităţii ţării. Cum însuşi scria, "suntem într-o perioadă de înflăcărare, în care elanul patriotic are dreptul să se ridice deasupra raţi
unii reci şi calculatoare" 11 . Sub acest semn dezvoltă pleduaria-i pentru
unirea cu Ardealul : "Mai zilele trecute, cînd în vraja aspiraţiei noastr0
naţionale, pentru care am sîngerat atîta, auzeam cîntîndu-se "Ardealul
ne cheamă, cu inima plină de dor ... ", melodia aceasta atît de sugestivă
cu vorbele-i simbolice, lua în sufletul nostru accentele unei doine eaTe
cîntă jalea unui vis frumos ; iar în dosul cîntăreţului durerilor şi aspiraţiilor noastre vedeam silueta cinică a legionarului prusac, care cu trufia-i cunoscută, zîmbea batjocoritor. Nici el, în îngîmfarea-i nemărgi
nită, nici noi în umilinţa dureroasă, nu credeam că aşa de curînd îi vom
frînge spada şi-i vom strivi coiful lucitor. Am pornit un război pe baza
celor mai legitime revendicări, oştile noastre s-au avîntat pe plaiurile
şi prin munţii Ardealului" 12 (art. "Spre Ardeal").
Dar cel ce serves.c cauza Marii Uniri în publicistica botoşăneană sînt
mult mai mulţi. Între ei, Ion Simionescu, C. V. Ficşinescu, Calinic Ist.rati, N. Răutu, C. Gh. Cucu.
·
La capătul unui drum glorios, Marea Unire. Actul de la 1 Decembrie 1918 săvîrşea împlinirea visului de veacuri al românilor, reintregirea ţării la hotarele sale fireşti. Botoşănenii trăiesc măreţia momentului - "Toate trei surorile se lipesc de trupul mamei şi ea le ocroteşte
~i duios le strînge la sînu-i, iar noi cari am trăit să vedem înfăptuindu-se
acest mare ideal naţional, noi suntem genraţia cea mai fericită· a neamului nostru" 13 . (art. "Toate trei!"). "A treia soră deci, care vine şi se
lipeşte de trupul patriei mame ! Să ni trăiască ;şi binecuvîntaţi fie
9 Ioan Missir, "Fata Moartă".
10 Ioan Scurtu, op. cit., p. 164.
11 "Îndrumarea", Botoşani, 5 noiembrie 1918, p. 2.
12 Ibidem.
13 "Botoşanii", 11 noiembrie 1918, p. 2.
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acei ce, prin sîngele lor generos, au realizat triumful unităţii naţionale
a întregului neam românesc" 14 • (art. "Unirea Transilvaniti").
Se face aici, acasă din orice coment un prilej de susţinere a măn~
ţei cauze a unităţii neamului. Unei zile simbol a istoriei noastre, 24 ianuarie, sub semnul triumfului idealului Unirii, îi este dedicată scrisoarea
locotenent-colonelului Mateescu, e drept supralicitînd uşor meritele personale, dar vibrînd de sentimente alese, veritabilă susţinere morală a
faptei unui neam întreg, scrisoare publicată de ziarul "Botoşanii", adresată de o potrivă ostaşilor din Regimentele 37 şi 77 care, la un moment
dat, constituiseră Regimentul 86 Infanterie. Spicuim din cuprins : "Iubiţi fraţi de arme ! / Profit de această zi frumoasă a neamului românesc, 24 Ianuarie, care e în legătură cu frumoasele fapte ale scumpei
noastre armate, din care şi voi copii ai Botoşanilor aţi făcut parte, pentru
<1 spune pă_rinţilor, fraţilor şi soţiilor voastre : că în acest război aţi să
vîrşit, mai mult ca întotdeauna, acte de curaj şi vitejie ; şi v-aţi făcut
datoria ca adevăraţi fii al ţării." J5 Şi, după ce evocă, filă de filă, vitejia
celor pe care i-a comandat la Muntele Frunţile (Sălătruc - jud. Arg.eş)
- "unde cu bărbăţia rşi pieptul vostru v-aţi făcut stăpîni pe cel mai
înalt pisc, cota 1094, care forma cheia poziţiei duşmane", la Şuici, la Iacobeni" conchide : ,:Voi spune lumii că aţi fost viteji şi oameni ai datoriei şi că meritaţi laudele şi recunoştinţa ţării. .. vouă, mamelor, care
plîngeţi pe fiii voştri morţi pe cîmpul de luptă vă voi· spune că e timpul
să ştergeţi lacrimile, căci fiţi mîndri că purtaţi numele acelor eroi, să
gustaţi din fericirea acestei ţări mari şi frumoase şi să preaslăviţi pe
<leei ce s-au sacrificat cauzei sfinte : "Căci înfruntînd moartea, au căzut
luptînd / Martiri ai naţiunii j S-au dus pe rînd ... pe rînd /. Iar voi iubiţi şi scumpi camarazi de arme, ce mai sunteţi în, viaţă, voi, cu care
am împărtă~t binele şi răul, frigul ,şi foamea, surîsul şi lacrimile, fiţi
mîndri de voi, priviţi cu nesaţ opera mare la a cărei clădire aţi pus tot
sufletul (... ). Să trăiţi copii ai Botoşanilor! ". 16
Perioada care a urmat a găsit Botoşanii încadraţi, la rîndu-le, în
opera de consolidare a statului naţional unitar, ridicîndu-se hotărît, plenar, împotriva politicii revizioniste, de forţă şi dictat, revea:tă, din nefericit:e, în actualitate, în anii premergători celei de-a doua mari c~n
flagraţii mondiale. Aşa se face că, fie susţinerea politicii de destindere
şi securitate internaţională promovată activ de Nicolae Titulescu, fie combaterea revizionismului maghiar, fie protestul vehement .la venirea lui
Hitler la putere în Germania au întrunit la Botoşani dimensiunile unei
opinii largi, de masă, cu profund ecou.
Aşadar, monumentalul Act al Unirii din 1 Decembrie 1918 înscrie
aceste străvechi meleaguri romjneşti în cronica de aur de luptă şi jertfă,
laolaltă cu toţi românii, făuritori ai marelui ideal de unitate naţională.
H Ibidem, 25 noiembrie 1918, p. 2.
15 Ibidem, 28 ianuarie 1919, p. 2.
16 Ibidem.
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MANIFESTARI EXPOZIŢIONALE LA BOTOŞANI
IN PRIMELE DECENI[ ALE SECOLULUI AL XX-LEA
GHEORGHE MEDIAN

Între manifestările artistice cărora Botoşanii le-au fost gazdă în
primele decenii ale secolului nostru, expoziţiile de artă plastică sînt cele
mai puţin numeroase. Fenomenul, caracteristic nu numai Botoşanilor
îşi are desigur explicaţiile sale, între acestea lipsa unui public amator
de artă şi a sălilor de expoziţie fiind cele mai importante. Cu toate
acestea, preocupări expoziţionale întîlnim la Botoşani încă de la sfîrşitul
secolului al XIX-lea. În acest sens merită menţionată iniţiativa lui Teodor
Boian, fost primar al oraşului care, pe la 1883 amenajează în locuinţa
sa, situată în bariera Curteştilor o adevărată pinacotecă, pe care o pune
la dispoziţia locuitorilor oraşului. E de presupus însă că numărul celor
ce au trecut pragul somptuoasei vile a lui Teodor Boian nu a fost prea
mare, aşa incit, ecoul şi efectele iniţiativei sale nu s-au putut constata,
cel puţin în perioada imediat următoare.
Mai aproape de marele public au fost, în aceeaşi perioadă, expoziţiile şcolar€: organizate la sfîrşitul becărui an de învăţămînt de cele
mai importante şcoli din oraş. Una dintre acestea, organizată în luna
iunie a anului 1881 la Liceul Laurian s-a detaşat prin amploarea sa,
atrăgînd atenţia presei locale, care o consemnează ca pe un adevărat
eveniment artistic. "Expoziţia - consemna o gazetă locală - este aranjată în aula liceului ocupînd tuspatru pereţi de sus pînă jos şi compunîndu-se din vreo 30 de tablouri în uleiu, peisaje, figuri alegorice şi
portrete de-o perfectă asemănare, apoi din vreo 400 desemnuri în cridă
neagră lucrate cu foarte multă fineţe şi exactitate ; în fine din vreo 200
acuarele, planuri topografice, hărţi şi desemnuri cu peniţa. Este atîta
talent şi atîta muncă conştiincioasă în aceste lucrări, încît nu credem
să poată concura sub acest aspect, nid un alt liceu din ţară cu Liceul
Laurian". 2
De la expoziţiile şcolare pînă la primele expoziţii de artă plastică
publice organizate în Botoşani a fost nevoie de o perioadă de aproape
două decenii, perioadă în care viaţa spirituală a oraşului a cunoscut o
remarcabilă înflorire. Numeroasele manifestări muzicale susţinute de
Societatea muzicală "Armonia", conferinţele organizate în cadrul Ate1 Vladimir Sardin,
"Figuri
dispărute", Botoşani,
1929, p. 22.
2 Curierul Român, an. VI, nr. 22, 28 iunie 1891.
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neului Român din localitate, spectacolele teatrale susţinute pe scenele
oraşului de cele mai renumite trupe de teatru din ţară precum şi de artişti străini aflaţi în turneu în România vor face ca Botoşanii să devină
unul dintre cele mai puternice centre culturale ale ţăr.ii. Ca atare apariţia primelor expoziţii de artă plas.tică nu mai putea să întîrzie şi în
anul 1908 o primă expoziţie de acest fel este deschisă de pictorul Voinr-scu în saloanele Intim-Clubului. Expoziţia cuprinzînd ,,pastelur.i, flori
şi peisaje", este salutată de presa locală ca "un adevărat eveniment artistic, nemaivăzut pînă acum." 3
Succesul expoziţiei pictorului Voinescu face ca în anul următor un
alt pictor să-şi expună pînzele în Botoşani. Este vorba de pictorul Calustd care, în luna ianuarie a anulu.i 1909 expune într-o sală a hotelului
"Moldav;e·' un mare număr de tablouri în ulei reprezenlînJ marint', orielltale, peisagii, studii." t. Deschisă pentru numai cîteva zile, fără plată,
expoziţia a prilejuit botoşănenilor nu numai posibllitatea de a admira
frumoasele tablouri expuse ci şi de a le achiziţiona, întrucît expoziţia
era cu vînzare.
Anul 1910 consemnează un alt eveniment expoziţional : la începutul lunii noiembrie în saloanele Clubului comercial este vernisată expozl··;ia pictorului N. Gropeanu, cea mai mare expoziţie de artă plastică
organizată pînă la acea dată în oraş. Dînd importanţa cuvenită evenimentului presa locală scoate în evidenţă j:ersonalitatea artistului pe care ...
"critica franceză, germană şi română l-a clasat definitiv ... printre cei
mai talentaţi pictori modern.i şi pînzele sale expuse în mare parte la.
Salonul din Paris, apo.i la Ateneul Rcmân din Bucureşti au făcut admiraţia tuturor." 5 Totodată publicul era îndemnat "să viziteze şi să admin'
pînzele acestui talentat artist şi mai cu seamă să reţie pentru dînşii
unele tablouri ce fac o adevărată podoabă în casa oricu.i." 6
Anii celui de al ·doilea deceniu al secolului nostru marcaţi de numeroase evenimente politice între care prima mare ·conflagraţie mondială
au consemnat un regres cultural la nivelul întregii ţări, lucru resimţit
şi la Botoşani. Aici manifestările artistice devin din ce în ce mai rare,
iar cele expoziţionale încetează cu totul. Viaţa culturală îşi va relua
cursul normal deabia la începutul deceniului al treilea, cînd se va relua iniţiativa organizării unor noi expoziţii de artă plastică. Astfel, în
anul 1923 este vernisată în foierul Teatrului "Eminescu" expoziţia pictoriţiei Valeria cpt. Florescu din Brăila. Deşi expusese anterior la Focşani, Bacău, Iaşi .şi în 1921 la Ateneul Român, artista nu s-a bucurat
la Botosani de atentia cuvenită si de succesul scontat. Remarcind acest
fapt, "R.evista Mold~vei" nota că· un a semenea lucru nu este de mirare
întrucît " .. .În provincie e cu totul altceva. Aici nu-s vizitatori, nu-s nici
cumpărători, nici critici de artă. De aceea, pictorii, cu drept cuvînt nici
nu se gîndesc vreodată să-şi expună lucrările în oraşele noastre. Ar
3
4
5
6

Gazeta Botoşanilor, an 1, nr. 33, 7 iunie 1908.
Idem, an II, nr. 14, 24 ianuarie 1908.
Idem, an IV, nr. 4, 14 noiembrie 1909.
Ibidem.
·
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risca să steie cu tablourile întise pe pereţi zile întregi, fără ca nimeni
să le treacă pragul camerii, cum a păţit şi d-na Valeria cpt. Florescu
la noi în Botoşani." 7 Datorită unei asemenea situaţii, nu numai artiştii
din alte centre ale ţării ci şi cei originari din judeţul Botoşani vor ocoli
oraşul, expunîndu-şi operele în centre urbane mai importante. Astfel
procedează pictorul Aurel Bordenache care în anul 1922 expune la Ateneul Român 8 şi cîţiva ani mai tîrziu sculptorul George Dimitriu care în
anul 1926 expune la Căminul Artelor 9 , deşi ar fi putut expune şi la
Botoşani aşa cum a făcut-o în aprilie 1927 pictorul Marcel Olinescu.
Expozţţia pictorului Marcel Olinescu, organizată într-unul din saloanele Caselor Văsescu s-a bucurat de un deosebit succes fiind comentată pe larg de presa locală. In comentariul pe marginea expoziţiei cronicarul ziarului "Informatorul" aprecia că " ... elementele de bază ale expoziţi.ei sînt : culoare, formă, efect de lumină ... redate într-un conglomerat, scoţjndu-se bine în evidenţă sinteza picturală." 10 Dintre numeroasele tablouri expuse erau remarcate "Biserică de lemn", ,,Stradă de
iarnă" pentru " ... puterea constructivă, sinteza şi simţul de expresie"
"Flori", pentru ~armonizarea culorilor", "Apus pe Criş", "Izvorul",
~,Noapte de iarnă", "Stradă de iarnă", pentru " ... reuşita concentrare artistică care scoate în relief personalitatea artistului", întreaga expoziţie
reliefînd " ... tehnica, temperamentul şi concepţia aparte a artistului" 11 .
O expoziţie de mai mare amploare a fost vernisată în aprilie 1929
în foaierul Teatrului "Mihai Eminescu". Este vorba de o expoziţie de
grup a 6 pictori români, expoziţie despre care o gazetă locală afirma
că " ... Pentru vizitatorul deprins cu masacrul artei, comis cu atîta lipsă
de pudicitate de cei ce au aranjat pînă în prezent - cu onorabile excepţii similare expoziţii... constituie o adevărată revelaţie" 12 . Erau
remarcat tablourile pictorului Raţiu, în care "veţi găsi cu religiozitate
momente din viaţă", acuarelele lui Bednarik " ... care-ţi amintesc de August Pierre Cott", remarcîndu-se în special "Ţigancă cu flori", "Idilă",
"Ursarul", picturile lui Doboşariu, Rădulescu, Nagel, Coteliu, pentru
" ... naturalitate în expresie şi culoare ce plac ochiului".
Tot în anul 1929 într-o sală de la parterul Camerei de Comerţ şi
Industrie s-a deschis expoziţia de caricaturi a pictorului Stanetti. Tablourile expuse - " ... peste 100 de caricaturi admirabil reuşite, colecţie de
tipuri caracteristice şi binecunoscute din localitate, reproducţii groteşti
în desemn şi o mulţime de persoane care cu toată exagerarea trăsătu
rilor specifice fiecăreia din ele, păstrează neştirbită asemănarea şi expresiunea modelului" 13, au atras un mare număr de vizitatori, care au
umplut sala pînă la refuz. Din mulţimea de şarje umoristice erau re7 Revista Moldovei, an III, nr. 2-4, iulie-august 1923.
B Idem, an Il, nr. 2, 1 iulie 1922.
9 Idem, an V, nr. 4, 1926.
10 Informatorul, an II, nr. 29, 24 aprilie 1927.
11 Ibidem.
12 Vestea, an IV, nr. 68, 21 aprilie 1929.
13 Informatorul, an IV, nr. 136, 7 iulie 1929.
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marcate cele redînd cîteva personalităţi ale oraşului între care pictorul Gallin, dr. Vasiliu, dr. Salter, profesorul M. Gr. Posluşnicu, colonelul Ranett etc.
Dacă expoziţia Stanetti s-a bucurat de succes, o alta, organizată la
scurt timp după aceasta, în iulie 1930 într-o cameră modestă din Strada
Mare de un grup de pictori români şi italieni a trecut aproape neobservată. Lucrările pictorilor Gorschi, Giardiello, Giordano, Leone etc. redînd peisaje, marine, portrete, nu s-au bucurat de atenţia publicului,
ceea ce a determinat reacţia firească a presei. Notînd numele expozanţilor ziarul "Vestea" incrimina atitudinea nepăsătoare a localnicilor,
afirmînd că " ... snobismul botoşănean, ades prin propriile lui păcate
binefăcător, s-a arătat foarte ingrat faţă de ei. Nici un tablou nu s-a
cumpărat pînă azi, deşi este aproape o lună de cînd au venit în localitate 11._
Anul 1931 consemnează un eveniment artistic deosebit la Boto.sani
- expoziţia profesorului V. Gallin şi a fiului său Rafael, elev în ~nul
al IV-lea al Şcolii de Belle Arte din Iaşi. Dacă tatăl care "rămîne acelaşi apostol al clasicului prin timbrul care-1 imprimă ansamblului de
tblouri ce ni-l oferă", dintre care erau remarca te "Casa profesorului
N. Iorga", "Baia din ţigănime", "Şatră de ţigani", "Prefectura"" Primăria". era cunoscut botoşănenilor, fiul se relevă " ... ca un adevărat
geniu caricatura!", impresionînd portretele profesorului N. Răutu şi a
lui C. Ficş_!nescu. Toate tablourile expuse de tînărul plastician îndreptăţeau credinţa cronicarului că " ... trebuie să ne punem mari nădejdi în
viitorul d-şale pe care-1 dorim cît mai rodnic" 15 .
In vara anului 1932 Botoşanii au fost gazda altei expoziţii - cea
a pictorului Eugen Spiru, elev ca şi Rafael Gallin al Şcolii de Belle
Arte din Iaşi. Expoziţia, cuprinzînd un mare număr de studii, flori,
caricaturi a atras atenţia atît a publicului cît şi a criticii. Intr-un scurt
comentariu pe marginea expoziţiei, Scarlat Callimachi aprecia că " ... D-1
Spiru este unul din aceia care ştie să realizeze, într-o linie sau două
imaginea unui trup cu toate punctele lui caracteristice. N-avem decît
- nota cronicarul - să exprimăm caricaturile înfăţişînd pe domnul
Ciulei preşedintele Tribunalului, pe d-nii Mihălţanu, Mănăstireanu etc.
etic., pentru a ne da foarte uşor seama de ceea ce poate d. Spiru şi
ceea ce va realiza dacă îşi va urma drumul ales, cu dragoste şi stăru
inţă". In final cronicarul îşi exprima încrederea în tînărul artist despre care afirma că " ... este un artist în plus şi o speranţă a generaţiilor
de astăzi" 16
O ultimă expoziţie organizată la Botoşani care a atras atenţia este
organizată în luna martie 1936 în sala "Corso" de lîngă cofetări.a "Cantemir" de un grup de cinci artişti : sculptorul danez Peer Merloe, Maria
Pallady - profesoară de desen la Liceul Carmen Sylva, Dimitrie Loghin, profesor şi Raoul Sorban. Sub titlul "Expoziţia celor cinci" ziarul
----------

14 Vestea an IV, nr. 106, 3 iulie 1930.
15 Ştirea, an V, nr. 143, 13 iunie 1931.
16 Ştirea, an V, nr. 193, 27 august 1932.
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tablourile expuse de fiecare dintre cei cinci

artişti, remarcînd sculpturile lui Peer Merloe "pentru emoţia artistică
de înaltă tensiune" pe care o degajă, covoarele lucrate de soţia sa "adevărate sinteze ale celei mai pure şi mai autentice arte româneşti", pîn-

zele Mariei Pallady "foarte odihnitoare prin coloritul lor moderat cît
prin tema gingaşă, oarecum sentimentală", portretele lui Dimitrie
Loghin fost elev al lui Octav Băncilă şi Ştefan Dimitrescu, precum şi
tablourile lui Raoul Sorban - "care se disting prin desen specific marilor săi înaintaşi (Cezanne, Matisse) cît şi prin coloritul original, care
trădează o paletă subiectivă, arbitrară, dar neînchipuit de fascinantă 17 •
"Expoziţia celor cinci" este ultima manifestare de acest gen organizată la Botoşani în deceniul al patrulea. Fără să depăşească prin importanţă pe cele anterioare, înconjurată ca şi cele mai multe dintre
acestea de un cvasi anonimat, ea are meritul de a fi adus o notă luminoasă în viaţa spirituală a oraşului, de a fi propagat în rîndurile publicului larg gustul pentru artă, pentru frumos.
Deşi n-au avut decît importanţă locală, expoziţiile organizate la
Botoşani în perioada la care ne-am referit scot încă odată în evidenţă
caracterul de veritabil centru cultural al Boto5,anilor, rol pe care cu
toate vicisitudinile vremurilor şi l-a păstrat, şi care-i conferea un loc
aparte în rîndul oraşelor ţării.

:şi

17

Ştirea,

an VI, nr. 284, 21 ;nartie 1936.
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ASPECTE ALE CONTRIBUŢIEI FOSTULUI JUDEŢ DOROHOI
LA INFAPTUIREA MARTI UNIRI DIN 1918
GH. AMARANDEI

Populaţia fostului judeţ Dorohoi a sprijinit permanent lupta fraţilor
lor din Transilvania pentru dreptate socială· şi eliberare naţională, pentru
înfăptuirea visului de veacurii al poporului nostru unirea tuturor românilor în graniţele naţionale. Numeroasele dovezi de adeziune a
dorohoienilor la realizarea acestui măreţ ideal sînt consemnate în corespondenţa organelor administrative ale judeţului şi oraşului Dorohoi, în
ziarele, revistele şi tipăriturile apărute pe plan, local, care prezintă un
mare interes pentru cercetători.
Încă de la finele secolului trecut sînt cunoscute diverse manifestări
de solidaritate a dorohoienilor faţă de cauza românilor ardeleni.
Aşa, de exemplu ,la 19 aprilie 1894 se organizează la Dorohoi un
mare miting la care a luat cuvîntul şi Ion Pillat, tatăl viitorului poet,
susţinînd cauza dreaptă a memorandiştilor în faţa procesului ce-i aşteptaa.
Participanţii la miting cereau intervenţia energică a .conducătorilor României pe lîngă guvernele Germaniei şi Austro-Ungariei în apărarea "băr
baţilor" celor mai distinşi şi mai devotaţi pentru drepturile naţionale ale
românilor.
Un· mare rol în pregătirea populaţiei pentru sprijinirea materială
şi umană a evenimentelor din anii 1916-1918, care au culminat cu actul
de la 1 decembrie, 1-a jucat activitatea Unor personalităţi istorice locale
printre care căpitanul socialist Spiridon Elefterescu-Urzică, Gh. Gh. Burghele, Artur Stavri, prefectul judeţului, cărturarii C. Ciocoiu şi D. Furtună, scriitorul Tiberiu Crudu, profesor la gimnaziul din localitate şi
a~i.
·
Prin conferinţele ţinute în toate localităţile judeţului, articolele scrise
în ziarele locale Solia, Vremuri noi, Primăvara, Orizonturi noi, prin lucrările ce le-au publicat susţineau cauza dreaptă a românilor din provinciile aflate sub dominaţie străină şi necesitatea :unirii lor la Patria-mamă.
Semnificativ din acest punct de vedere este articolul cărturarului Tiberiu
Crudu intitulat "Unire, fraţi români!", publicat la 1 decembrie 1909 în
Pagini sociale, Botoşani.
Gh. Gh. Burghele, preşedintele activ al Ateneului Dorohoi îşi manifesta dorinţa ca înainte de a muri să vadă înfăptuită unirea tutu.ror românilor. "Eu sper - zicea Gh. Gh. Burghele. Un gest numai .şi Carpaţii
vor dispărea ca hotar". Foarte interesantă este consemnarea lui Gh. Gh.
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Burghele că însuşi conducătorul României dorea unirea tuturor românilor, deşi era neamţ de origine ; "Un mare viitor se aşterne peste România - zicea şeful statului. Austria e în completă descompunere; fiinţează ca stat pe cît va trăi bătrînul împărat. Ungaria neavînd nici o coeziune în Europa, total va rămîne izolată, deci slabă şi nebăgată în se-amă.
Iar românii, cu toţii, de la un capăt la altul vor forma un singur mă
nunchi pe care nici o putere în lume nu-l va putea sfărîma. Păcat că
sînt bătrîn şi nu voi ajunge acest moment fericit".
Intrarea României în război de partea Antantei, care sprijinea dorinţa românilor de a-şi desăvîrşi procesul de înfăptuire a statului naţio
nal unitar, a însufleţit şi mai mult populaţia întregii ţări. Pentru dorohoieni, plecarea Regimentelor 29 .şi 69 infanterie pe front a fost o adevărată sărbătoare.
·
Mii de femei, bătrîni şi copii au condus pe ostaşi la gară, urîndu-le
izbîndă deplină.

"în august 1916, consemna un dorohoian, vitejii români au plecat
luptă cum s-ar fi dus la nuntă. Trenurile erau pline de muzici, flăcăii
toţi aveau flori la pălărie ~i în sufletele tuturor nu era decît o singură
simţire dragostea de neam şi ţară .... Se ivise acolo într-un colţ al tutu-

la

ror sufletelor noastre un vis frumos, un vls de aur, un. vis de veacuri"
(H. Gavrilescu, cuvîntare, 9 iunie 1918).

H. Hodoroabă, în lucrarea sa "Din războiul de :reîntregire", referindu-se la plecarea pe front a Regimentului 69 infanterie din Dorohoi,
menţionează ; "Pe strada principală erau frumoase arcuri de triumf împodobite cu drapele tricolore şi cu steagurile aliaţilor. Pe placarde, sus,
scris cu litere mari; Trăiască România întregită. Mergeţi cu bine şi vă
în toarce ţi cu bine".
Artur Stavri, poet, prefectul judeţului, adresîndu-se comandantului
de regiment spunea; "Mi-aţi golit judeţul de ce am avut mai bun. De la
ai voştri plecaţi şi mergeţi la ai noştri. În numele guvernului :şi al judeţului vă urez drum bun şi duceţi regimentul la izbîndă!". În acest cadru
se intonează La arme, Pe-al nostru steag şi alte cîntece patriotice. Lume
multă, emoţionată, asistă la această solemnitate.
Cărturarul O. Ciocoiu, pentru a stimula eroismul ostaşilor dorohoieni
pe cîmpul de bătălie a răspîndit printre ei broşura "Rugăciuni zilnice",
1916, găsită şi în spitalele din Dorohoi. Din conţinutul ei rezultă dorinţa
arzătoare a românilor de a se uni într-un stat naţional, de a înfrînge
dusmanul invadator, care urmărea destrămarea natiunii române.
· "Dar mai tîrziu - consemna dorohoianul H. 'v. Gavrilescu - Dunărea a început să-~i tulbure apele şi să-şi mîie îndurerat valurile frumoase. Carpaţii au început să vuiască a jale. Cerul, albastru pînă ma~
ieri, s-a acqperit cu un strat gros de ll1ori şi... mulţi eroi, tare mulţi au
căzut pe cîmpiile pămîntului locuit de români şi-au sfinţit cu sîngele lor
aceste locuri ce de veacuri ne erau scumpe ~i sfinţite cu sîngele străbu
nilor noştri".
Într-adevăr, numărul ostaşilor dorohoieni căzuţi în luptele cu duş
manii, pentru înfăptuirea Marii Uniri, este tfoarte mare ; 6 312 morţi din
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care 6 282 soldaţi, caporali, sergenţi, plutonieri şi 30 ofiţeri, în frunte cu
comandantul Regimentului 69 infanterie, colonelul Nicolae Piperescu. De
asemmea, în anul 1917 a căzut la datorie pe front, în urma unei misiuni
speciale, căpitanul socialist Spiridon Elefterescu-Urzică, cel care şi-a dedicat întreaga viaţă luptei pentru dreptate socială şi libertate naţională,
pentru apărarea intereselor celor mulţi .şi obidiţi, pentru o societate nouă,
socialistă. Cu cîteva luni înainte de a muri, Spiridon Elefterescu-Urzică
scrie fiului său, Alexandru Elefterescu- Urzică, tînăr subofiţer în armata
română, aflat pe front, o scrisoare testament, foarte emoţionantă, în care
se menţionează printre altele ; "Fiul meu, să nu uiţi niciodată că în venele tale, ca şi-ntr-ale mele, curge sînge de ţăran ; deci să fii bun, drept
şi îngăduitor cu cei mici, demn şi mîndru dar nu arogant - cu cei
mari". Această înţeleaptă povaţă l-a călăuzit pe fiul socialistului toată
viaţa.

Mare este şi numărul ostaşilor răniţi în timpul luptelor crîncene din
Transilvania, Oltenia, Muntenia şi Moldova. Apreciabilă este şi contribu.,.
ţia material~ a judeţului pentru realizarea idealului naţional, constînd
din produse alimentare, îmbrăcăminte, cai, căruţe etc., necesare armatei şi cu care au contribuit toate comunele. Prefectul judeţului, Artur
Stavri, a acorJat o mare atenţie refugiaţilor din provinciile ocupate, îngrijirii răniţilor din spitalele dorohoiene, strîngerii de fonduri pentru
aju turarea familiilor celor concentra ţi şi mobilizaţi. Tot în acest scop,
a creat o cantină populară, a înfiinţat orfelinatul copiilor celor mobilizaţi .şi a susţinut Societatea de binefacere "Ajutorul". De asemenea, a
splijinit Filiala Dorohoi a Crucii Roşii, a cărui personal format din medici, farmacişti şi infirmiere, alături de întregul nostru popor, animat
de idealul apărării patriei şi al desăvîrşirii Unirii, a manifestat un deosebit spirit de sacrificiu în toate acţiunile întreprinse.
Dorohoiul a făcut o primire deosebită celor două regimente care s-au
umplut de glorie în marile bătălii cu duşmanul. Astfel, primarul ora!?Ului anunţa că "la 6 martie 1918, ora 13,30; întorcîndu-se de pe front, în
gara locală, bravul Regiment 69 infanterie, credem că este de datoria
noastră, a tuturor, să arătăm toată dragostea şi recunoştinţa ce păstrăm
ostaşilor nc:'}tri, care cu atîta vitejie au luptat pentru apărarea ţării, să
luăm parte în cît mai mare număr la primirea ce urmează a li se face"
Eroii Regimentului 29 infanterie sînt elogiaţi de preotul I. Enescu,
unchiul marelui artist, într-o cuvîntare ce a fost publicată în Gazeta
Dorohoiului din 7 mal 1918, în care se spune : "Dintre datoriile omului
pe pămînt cea dintîi este de a-şi apăra patria. Despre îndeplinirea acestei
datorii nu pot găsi cuvinte de a o spune, faţă de cum v-aţi îndeplinit-o,
prin vitejia ce aţi arătat la Măgura Caşinului, Fata Moartă, Sticlăriaa şi
ori unde ţi fost chemaţi. Mă 'Uit la drapel şi-ml aduc aminte că sub
cutcle lui voştri reîntorşi
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va aduce aminte întotdeauna cu drag de fiii ei viteji, de eroii căzuţi
pe cîmpul de onoare ... Am înmormîntat mulţi eroi, rlar am credinta că
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din mormintele şi vitejia lor va creşte floarea dreptăţii şi a învierii neamului nostru".
Sacrificiile făcute de· cele două regimente idorohoiene, alături de
cele ale întregului popor, n-au fost zadarnice. Unirea Transilvaniei cu
România a devenit un fapt real. Vestea Marii Uniri de la 1 df>cembrie
a trezit un entuziasm deosebit în rindurile tuturor locuitorilor ţinutului
Dorohoi. Actul Unirii de la 1 decembrie 1918 a fost aclamat de întreaga
populaţie, fiind popularizat în toate comunele şi satele dorohoiene.
În vederea perpetuării memoriei eroilor care şi-au vărsat sîngele
pentru întregirea neamului românesc, autorităţile administrative ale oraşului Dorohoi au acordat numele lor unor străzi, printre care : lt. Gh.
Olinescu, sergent Livedeanu Dumitru, colonel Ştefan Vasiliu, medic maior
Calcîntraur Alexandru, căpitan Rădulescu Neculai, locotenent Andrei
Constantin, sublocotenent Dima Grigore, sublocotenent Eugen Neculau,
cercetaş I. Ştiubianu ş.a. Cu scop asemănător, distinsul cărturar D. Furtună a organizat în oraş o societate de ~educaţie cetăţenească, care mai
urmărea trezirea în rîndurile tineretului a unui curent de dragoste pentru
viaţa morală, pentru scrierile ce vorbesc despre sufletul nostru popular.
De asemenea, s-a ridicat, în faţa palatului administrativ, un impresiommt monument ai eroilor dorohoieni, opera sculptorului Spiridon Georgescu, ce simbolizează vitejia ostaşului român în lupta cu duşmanul.
La dezvelirea Monumentului, în ziua de 6 iunie 1925, primarul oraşului, Ştefan Scriban arăta "Dorohoiul e astăzi în sărbătoare, sărbătoarea
înălţării sufletelor, şi el trăieşte astăzi nu :o clipă trecătoare de vitejie,
ci vine să adauge un inel de aur la lungul .Şir de victorii care au aşezat
definitiv sfîntul neam românesc. Astăzi a căzut pînza ce acoperea nu o
statuie, nu un bronz, căci şi bronzul e muritor, ci un s~mbol : ostaşul
român, ostaşul vitejiei şi credinţei în patrie. Astfel în eternitate acest
soldat, plin parcă încă de fumul bătăliilor, va sta aici, alături de steagul
ciuruit de gloanţe al vitezelor Regimente 29 şi 69 infanterie, înălţat pe
temelia în care sînt săpate numele acelora ce 1-au dus la victorii.
Soldat român ! Minunată, măreaţă şi sfîntă îmbinare a celor mai
inalte virtuţi. Mîndrule soldat român, aşa cum te-au văzut şi cîntat~arzii
noştri, tu îţi înalţi astăzi fruntea către cerul nădejdilor noastre, pentru
ca acum şi în veac, generaţiile de astăzi şi de mîine trecînd pe lîngă tine
să se descopere cu smerenie, căci tu din piedestal ai făcut un altar, din
armă o cruce. În numele oraşului Dorohoi, care nu are iŞi nu va avea
comoară mai scumpă, mulţumesc artistului care te-a smuls din sufletul
său şi te-a smuls din sufletul său şi te-a aşezat în mîndră haină de răz
boi ; acelora care cu pioasă credinţă au ţinut :să te prindă în bronzul
eternităţii, căci tu eşti menit veşniciei, precum veşnic va fi neamul românesc". (Gazeta Dorohoiului, nr. 13, 1.926).
Abia în anii noştri, în "Epoca 'Ceauşescu", România socialistă, stat
independent, unitar şi suveran, se bucură de stimă şi prestigiu pe toate
meridianele lumii pentru politica sa înţeleaptă de pace şi colaborare cu
toate statele planetei noastre.
www.cimec.ro
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DIN NORDUL MOLDOVET (Il)
INCERCARE DE SINTEZA ASUPRA ISTOHIEI PRESEI
DIN JUDEŢUL BOTOŞANI
ION MAXIMIUC

Continuînd temerara încercare de a realiza o sinteză de istorie a
presei din iudeţul Boto.şani - începută în numărul tncut al Hierasus-:
ului - îmi dau seama că nu .voi izbuti decît să-mi aduc şi eu o contribuţie, finalizarea acesteia fiind una din sarcinile de viitor ale colectivelor
de cercetători. O dovadă a acestui fapt este necesitatea de a aduce, la
atît de scurtă vreme, corecturi şi completări celor spuse pînă acum,
1. Cu privire la întîile publicaţii care au apărut pe aceste meleaguri,
fără să putem, încă, aduce precizări referitoare la Independentul (1862),
e util să adăugăm cîteva menţiuni privitoare la Curierul Botoşanilor, pe
care doar l-am amintit în precedentul studiu, din simplul motiv că datele 'despre această publicaţie au fost obţinute abia cînd am făcut corccturile.
Ce ştim despre Curierul Botoşanilor ? Ştim că publicaţia a fost vă
zută, ~i este menţionată ca atare, de către AL Pop, "arhivarul" Academiei Române, care a dat la iveală în 1888 Bibliografia publicaţiunilor
perJ".oclice românesci şi a celora publicate în limbi străine în România
sau de români în străinătate, 1817-1887.
În această lucrare, la pagina 31, între publicaţiile apărute în anul
1865, figurează Curierul Bota:şanilor, ziar i,ndependent, an I, 2 pei săp
tămînă, fol. Gemnte fiind Antonie I. Gheorghiu, editor N. Frankel, ziarul
tipărindu-se la Botoşani, în tipografia ce purta numele ziarului.
In aceeaşi lucrare este dată şi o statistică privind numărul publicaţiilor ce apăreau în fi~care judeţ. În dreptul judeţului Botoşani figurează
la anul 1865 o publicaţie. Pînă în anul respectiv nici ·la Botoşani, nici
la Dorohoi nu mai figurează vreo menţiune. După 'acest an, menţiunile
arată următoarea configuraţie a presei din această zonă : la Botoşani :
1 publicaţie între anii 1865-1867
3 publicaţii în anul 1868
2 publicaţii între anii 1869-1871
1 publicaţie între anii 1872-1873
nici una între anii 1874-1875
în fostul judeţ Dorohoi este consemnată apariţia presei m 1875.
Socotesc necesar ca asupra datelor conţinute de această publicaţie
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revin ulterior, deoarece nici autorul lor nu le considera complete, datounor posibile deficienţe în difuzarea presei.
2. Intr-o lucrare mai veche decît cea la care ne-am referit, si anume
in Bibliografia chronologicum roumana sau Catalogulu generalu de căr
ţile române imprimate de la adoptarea imprimerii, 1550-1873, elaborată
de Dimitrie Iarcu, "vechiu profesore şi Inspectore tie şcole", găsim că la
Botoşani s-ar fi imprimat (p. 115) o publicaţie care se numea Progresulu
în 8 pagini, apărută în 1866 sub îngrijirea lui Eduard Gherghe. Avînd
în vedere că avea şi un subtitlu, referitor la evreii din Românie, putem
crede că-i vorba de o broşură, IŞÎ nu de un periodic. Am menţiona,tt-o
cu gîndul că cercetări u'lterioare ar putea face lumină în această chestiune. Nici una din aceste două publicaţii nu sînt menţionate în lista întocmită de Ionel Bejenaru şi publicată în numărul trecut al acestei reviste.
3. O publicaţie care n-a apărut Ja Botoşani, dar pe care o menţio
nează mulţi cercetători, dintre care amintesc aici pe Ileana Turşancu,
Ionel Bejenaru, pe care am menţionat-o în articolul precedent eu însumi,
este Albina (1). În realitate ea a apărut tot timpul numai sub titlul Albina
Botoşanilor, care este menţionată ca fiind o altă publicaţie. Eroarea provenea de la vineta ce denumea titlul publicaţiei, care era defectuos executată, astfel că nu era lizibil decît primul cuvînt din titlu. Vinieta s-a
menţinut astfel pînă la data de 3 mai 1881 (an I, nr. 15) cînd "stabilimentul tipografic cunoscut sub numele de Librăria nouă", unde se tipărea revista, îşi schimbă numele în "La concurenţa", aducîndu-se, pesemne şi
unele îmbunătăţiri tehnice, care au făcut să devină lizibilă şi a doua
parte a titluh1i publicaţiei, scris cu caractere mult mai mici decît prima
parte. Aceasta '3m putut-o constata avînd la îndemînă întreaga colecţie
a revistei, începînd cu numărul 1 din 18 ianuarie 1881.
În numele c.devărului trebuie să spun că această eroare a înşelat nu
U:mai pe cercetătorii locali. Astfel, inclusiv în lucrarea Publicaţiuni pedodice româneşti (ziare, gazete, reviste), descriere bibliografică de Nerva
Hodoş şi Al. Sadi Ionescu, apărută la Bucmeşti în 1913 sub auspiciile
Academiei Române, Albina figurează ltot numai sub acest titlu incomplet
(p. 16).
Editorul Albinei Botoşanilor a fost importantllil om politic şi rafinatul
publicist al timpului J. G. Chernbach, care îşi adaugă numele pe revistă
începînd cu numărul 3 din 1 februarie 1881. Gheorghe Chembach (n. 10
ianuarie 1862 la Botoşani, m. 20 septembrie 1909 la laşi) a f·ost prefect
al judeţului Botoşani şi apoi al judeţului Iaşi. S-a căsătorit cu Ana Conta,
poetă, sora filozofului Vasile Ctmta. Chembach sau Kernbach ori Gheorghe
din Moldova era considerat de contemporani~ săi, aşa cum este considerat
şi de noi, adică drept un publicist inteligent, cu alese gusturi. culturale
şi o activitate remarcabilă.
Vom stărui asupra Albinei Botoşanilor, pe care a început s-o editeze
la 18 ianuarie 1881, în ti[pOgrafia "Librăria nouă" din localitate 2. La
această "foiţă literară" şi-a a~as drept colaboratori pe Vasile Alecsandri,
Alexandru Macedonski, Grigore Alexandrescu, Nicolae Beldiceanu, N. I.
rită
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Philippide, Scarlat C. Moscu, I. V. Adrian şi, probabil, Constanţa DuncaSchiau.
Revista, un săptămînal de format mic, 1/2 di'!ltr-un tabloid, a cunoscut o răspîndire destul de importantă. Conform dialogului pe care îl
purta cu cititorii, începînd cu numărull. 5/1881, rezultă că, în afară ele
Botoşani !revista mai era difuzată la Bucureşti, Dorohoi, Iaşi, Brăila, Roman, Bacău, Focşani, Rîmnicul Sărat, Bîrlad, Tecuci, Ploieşti, Calafat,
Herţa, Mihăileni, Călăraşi, Pomîrla, Vaslui, Paşcani. Desigur că publicaţia
a fost difuzată ,şi în alte localităţi decît cele menţionate aici.
în revistă s-au publicat versuri de o emoţionantă vibraţie patriotică.
În numărul din 25 ianuarie 1881 a apărut poezia "În memoria celor căzuţi
la Plevna", din care citez :
"După veacuri de închinare, cei dintîi cu spada-n mînă
Ce-au dus Vulturul şi Zimbrul peste Dunărea Bătrînă,
Cei dintîi ce-au-nfipt stindardul pe întăririle păgîne,
Abătînd porţile Plevnei sub securile române
Sînteţi voi, măreţe umbre, vijelie neoprită
Ce-aţi şters fruntea mamei voastre de-mpilare şi umilinţă;
Vă salut icoane scumpe a vitejilor bărbaţi
Ce-ntrecut luptat-au veacuri a ne face neatîrnaţi
Romana, Neculau, Şonţu, iuţi în braţ, cu piept de stîncă
lndrăzneţul Mhăcine cu lovirea mult adîncă,
Odihniţi-vă în pace după crunta vijelie,
Căci murind, v-aţi dat viaţa în neştearsa veşnicie".

Poezia este semnată cu iniţialele S. C. şi o bănuim a fi a lui Scarlat
Moscu, unul dintre cei mai constanţi colaboratori ai revistei. In Albina
din 17 mai 1881, Al. Macedonski, într-un "imn" mai puţin cunoscut astăzi, declama :

"Noi ne-am luptat cu barbaria,
Cu furia străină,
Trăiască astăzi România
A Dunării regină.
Re!aţi anticul loc de-onoare
Şi spada ta antică
Şi străluceşte în splendoare
A Romei mîndră fiică".
In acelaşi număr, Scaril.at C. Moscu, purtînd în suflet şi în vers visul
lui Mihai Viteazul, neînfăptuit încă la ora aceea, făcea să intre în rezonanţă şi să vibreze, odată cu inima lui, immile cititorilor, vers cu' profunde reverberaţii pînă în zilele noastre :

"Sunt secole de-atuncea, de cînd Traian cu spada
Urmat de vitezia strămoşilor Romani
Ne stabili puternici, zidindu-ne arcada ...
www.cimec.ro
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In urma lui căzuse, venind mereu ca vîntul
lnvaziuni de Unguri, de Goţi şi musulmani
Mihai apăru de-odată, redîndu-ne pămîntul...
Dar moartea lui infamă ce-n noi şi azi se vibră ...
De-atunci o întunecime stingîndu-ne norocul
Răsar Fanarioţii trimişi de suzerani
Dar Tudor se arată şi sună în tot locul..."
la

Acelaşi
Mirceşti :

fior patriotic

străbăteau

versurile publicate aici de bardul de

"Onor, Mărire, fală şi viaţă şi tărie
fie a ta parte, în secoli, Românie". *

Să

Referindu-se la ziua
:

proclamării

independenţei

României, poetul

rleclamă

"Ferice de tot omul a cărui scurtă viaţă
Se leaqă cu vecia prin astă zi măreaţă
C-a :prins o cingătoare de vesel curcubeu.
Săltaţi în piepturi inimi cu o mîndră exaltare !
Tunaţi, viteze tunuri, lungi salve de serbare !
Mişcaţi a voastre coarne, vechi codri de pe plai,
Azi patria română apare triumfală ..."
N. I. Philippide, pe vremea aceea revizor f!Colar al judeţului, publică
versuri de mare vibraţie patriotică, chiar dacă lasă uneori de dorit sub
aspectul realizării artistice. Reproducem din versurile publicate în numă
mărul din 17 mai 1881 :
,,0, Românie, ţară frumoasă,
In fine, scopul tău l-ai ajuns;
Liberă, tare şi glorioasă ;
Ridică-ţi, mîndră, fruntea ta sus.
Europa întreagă te recunoaşte,
De dreaptă, demnă fiică a sa,
Şi-n concertul său te pri·meşte
Cu dreptul sacru de a vota ...
In juru-ţi pline de bucurie
lngenunchiate stau cinci surori,
Care aşteaptă, roagă să vie
ZIUA CEA MARE de sărbători."
Pînă [a ZIUA
treacă aproape 40

CEA MARE - 1 Decembrie 1918
mai aveau să
de ani. Atunci s-a împlinit' visul de veacuri al po-

* Poezia lui Alecsandri, apărută la 14 iunie 1881 în Albina Botoşanilor are în
total 15 strofe a cîte 6 versuri fiecare, ceea ce presupun că l-a incomodat pe Chernbach, care prefera genul scurt, inclusiv în poezie De aceea în numărul din 7 iunie
publică doar 5 strofe cele mai realizate artistic - ca după o săptămînă, probabil în urma unei discuţii dure cu autorul, să o reia integral. Se pare că incidentele dintre autori şi editori nu sînt o invenţie tocmai recentă !
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parului nostru, prin lupta sa neprecupeţită, la care aportul unor publicum a fost Albina Botoşanilor nu poate fi trecut sub tăcere.
De o tratare competentă, la obiect, se bucură în revistă "Chestiunea
femeilor". Acesta a fost titlul unui serial pubibitat pe parcursul ma)i
multor numere (3). :Ni se anunţă că tema fusese abordată într-o conferinţă la Sorbona, ceea ce ne duce cu gîndul la Constanţa Dunca-Schianu,
fiica unui avocat din Botoşani care avea să fie prima ziaristă tromâncă.
Se născuse la Botoşani la 16 februarie 1843 şi, cam în perioada la care
mă refer, conferenţiase, pe această temă, nu numai la Paris, ci şi la Viena.
Problemele egalităţii în drepturi ale femeilor cu bărbaţii, istoricul
chestiunii în evul mediu f}i în epoca modernă, analiza stării de fapt ~i
revendicarea de drepturi egale ("Trebuie să îndrăznim a zice tare : Femeia este egala omului...") în ceea ce priveşte educaţia, calitatea de
soţie, de părinte, dreptul de a alege şi de a fi alese ("ele sunt supuse
~rgilor dar nu le fac; ele ... primesc dreptatea dar nu o dau ...") sînt tratate într-o ordine îngrijită, ce denotă competenţă.
Una din multiplele preocupări ale Albinei Botoşanilor a constituit-o
activitatea de popularizare a cunoştinţelor ştiinţifice. Pentru a demonstra
afirmaţia, este suficient să amintim cîteva din titlurile articolelor apărute
în paginile revistei : Scurte audieri asupra obiectului şi istoriei ştiinţe
lor; Tempesta de nisip din Islanda; Invenţia maşinii de impletit; Oţelul
de Cransac. Revista a făcut pionierat în presa românească în ceea ce
priveşte publicarea problemelor de enigmistică, consacrînd pagina a 8-a
a fiecărui număr unor astfel de probleme.
Numere răzleţe din această revistă au mai fost semnalate ca apărînd
pînă pe la 8 septembrie 1883, publicaţia sfîrşind, după cît se pare, naufragiată în datorii.
Este notabil faptul că r~vlsta a stimulat creaţiile localni(cilor, care,
chiar dacă nu au rămas în istoria literaturii, păstrează parfumul inconfundabil al timpului, cu sensibilitatea lor, şăgalnice uneori, cum sînt versurile
creatorului anonim din care reluăm :
caţii

"Cînd ţigăncuşa cu ochi d'e mure
In zori se-ntoarce ele la pădure
Cu cofăielul umplut cu fragi
Mă uit la dînsa si-mi zic în mine :
- Imi plac şi f;agii, o văd prea bine,
Murele însă tot mi-s mai dragi" "·
N-au lipsit nki din această revistă creaţiile romanţioase, la modă în
Voi reproduce fragmentar una din creaţiile lui I. V. Adrian, care
îl şi reprezintă; poezia din care citez fragmentele se numeşte "Trădare
şi răzbunare" :
epocă.

"Noaptea este neagră, vînturile bat,
Ploaia, în şiroaie, varsă nencetat,
Muge vijelia, fulgerul detună,
De-urlete fiuroase văile răsună ...
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In atmosfera de groază, care este descrisă cale de multe versuri încă,
Lisandru se duce la Lena, soţia infidelă a lui Giovani şi i se adresează :

- Spune-mi clulce înger, mă iubeşti tu oare ?
- O! De ce Lisandre această întrebare ?
Te îndoieşti încă de a mea iubire,
Cînd chiar pe Giovani l-am dat pentru tlne ?
După această sublimă destăinuire însă urmează

catastrofa :

Uşa sfărîmată

Cade dărîmată
Şi Giovani intră la ei fără veste :
- A ! Tu, amăgitoare,
Lenă vînzătoare,

Imi defaimi iubirea şi îţi rîzi de mine ?
Feme:,e vicleană !
Zice, arma scoate,
Gmbnic o sloboade
Iubita pereche glontele detună ! ! !
Grigore Alexandrescu a publicat epigrame, fabule ("Dervî.şul şi fata",
"Nebunia şi Amorul") mediocre, dar importante pentru cultivarea limbii
române. Pentru edifcare reluăm din Nebunia şi Amorul, publicată în
numărul 13, din 12 aprilie 1881 :
nişte fabule un poet scrie
Nebunia şi pruncu- Amor
Se jucau singuri pe o cîmpie
In primăvara vieţii lor.
(Ştiţi că copii cu înlesnire
Găsesc subiecte ele neunire)
Ei doar o dată se gîlceviră
Pentru o floare ce intîlniră,
Str:·ga Amorul în gura mare
- Celălalt ins minte cumplit !"

"In
Că

Continuînd cu

aceeaşi notă, celălalt

copil ajunge orb

şi iată

morala :

Şi hotărîră

în obştea lor
Ca Nebunia în veci să poarte
Să cîrmuiască pe orbu Amor.
Această dreaptă, grea osîndire
Din ziua aceea luă împlinire,
Din ziua aceea sînt împreună
Şi Nebunia îl ţine de mînă !"

Sigur, despre Albina Botoşanilor s-ar mat putea spune multe lucruri,
revista fiind, după părerea mea, una dintre cele mai bine realizate publicaţii ale vremii.
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În primul număr, revista anunţa că la sfîrşitul anului abonaţii vor
primi gratuit Calendarul Albinei pe anul următor, însă, după cît se pare,
treburile financiare nu au mers atît de strălucit, revista stingîndu-se
apelînd la abonaţi să-şi reînnoiască, abonamentele, care se făceau la "Librăria ..Marcovici et Sassowski>> şi la biroul poştal Botoşani".
4. În numărul trecut, fără se menţionez sursa, m-am referit la cele
23 variante ale Curierului Român apărute la Botoşani, pe care le-am şi
numit.
Referindu-mă la Albina Botoşanilor am arătat .cu cîtă asiduitate se
cultiva la timpul respectiv ideea unUăţii neamului. Unul din campionii
luptei pentru afirmarea acestei idei a fost Ioniţă Scipione Bădescu~ care
era transilvănean şi avea părinţii şi fraţii sub jugul apăsător al autocraţiei austro-ungare, ce strivea orice tendinţă de afirmare a românilor din
Transilvania. El înfiinţează Curierul Român, ziar ce avea să existe pînă
la moartea sa. Ajuns proprietar şi direlctor al acestei publicaţii, Bădescu
desfăşoară o aprigă luptă pentru afirmarea idealului românilor de pretutindeni : crearea statulu:i naţional unitar român. Aceasta cu atît mai
mult, cu cît Bădescu participase, în calitate de martor, la procesul memorandiştilor. Pentru a continua lupta începută, mai bine zis continuată,
de memorandişti, Bădescu încearcă că treacă graniţa cu publicaţia sa.
în lucrarea .Publicaţiunile periodice româneşti, 1820-1906, apărută
la Bucureşti în 1913, Nerva Hodoş şi Al. Sadi Ionescu la Curierul Rormân, .
care apare la Botoşani începînd cu 2 martie 1886, adaugă, cu menţiunea
că sînt variante create cu scopul de a pătrunde în Ungaria, următoarele
publicaţii (p. 173) : în 1894 - Alegătorul Român şi Informatorul Român; - î n 1894- Buciumul, Călătorul Român, Călăuza Română, Curentul Român, Economul Român, Farul Român, Jurnalul Român, Rolul Român, Şcoala Română şi Vorba Românului; în 1896 - Patriotul Român,
Rostul Român şi Situaţia Română; în 1897- Anul Nou Român, Caritatea
Română, Comerţul Român, Pactul Român, şi· Prezentul Român ; în 1898
- Mtşcarea Română.

Se spune că nici una dintre aceste variante nu a putut trece graniţa,
ele rămînînd, însă ca un exemplu demn de admiraţia tuturor a caiuzei
pe care a servit-o cu un înalt patriotism.
•Întreaga activitate anterioară apariţiei variantelor Curierului Român
şi a directorului său pregătiseră o astfel de atitudine.

"0 LOVITURA DATA PE NEDREPT UNUI ROMAN DIN SATMAR
RASUNA lN BUCUREŞTI"

Cu apreciază Dan Mărucă 5, Scipione Bădescu, în cei peste 18 aru
petrecuţi în fruntea "OurierulUii R'omân", a izbutit să facă din el' "mai
ales în ultimii ani de apariţie,. o bună gazetă de provincie".
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Sublinierea vine, în mod sigur, şi de la modul cum gazeta trata problemele unităţii neamului. Revelatoare sînt şi versurile poeziei "Odă la
Transilvania" din care reluăm :

"Ca magică regină, în jurul tău grămadii,
C-o lume de Patricii şi de Plebei o lume,
Ce-n dorul lor de tine uitat-au a lor nume
Tu, optsprezece veacuri dormit-ai în Carpaţi,
Cu mantia de raze, cu sînul de zăpadă,
Cu ochii tăi de vultur, cu buclele-ţi de brazi !
Ca jalnică regină, robită, despletită,
lnfăşurîndu-ţi sînul c-o zdreanţă de catrinţă
Cusută în suspine cu fire de căinţă,
Tu zaci azi închinată la-l tronului tău scări,
Nici flori, nici briliante pe haina ta cernită ...
Ca jalnică regină purtată în triumfuri
O mult duioasă ţară de veche bărbăţie
Uimi-vei lumea iarăşi, că-i scris să reînv~e
Curînd şi mult mai mîndru poporul tău poet ...
Toţi fiii tăi sînt gata, în cele patru unghiuri
Chemate la unire de bardul tău profet".
In mod constant, "Curierul Român" a militat pentru unirea Transilvaniei cu ţara, folosind mijloace variate. Astfel, la 2 decembrie 1902
se relua după ziarul maghiar "Alkotomay" i3l partidului popular clerical
sub titlul "Ecouri după moartea Dr. Raţiu" : " .. .Din această manifestaţie
(n. n. telegrame, scrisori, condoleanţe din toate teritoriile româneşti) care
a surprins şi revoltat pe proaspeţii noştri patrioţi de 20 de crăiţari ...
se poate trage concluzia că orice lovitură dată pe nedrept unui român din
Sătmar răsună în Bucureşti. Să învăţăm şi noi că zădarnic e ~ă ne risipim forţele în maghiarizarea Românilor, căci există o ( ... ) Românie conştientă de rolul ei, pe ca":e nu poate să o desfiinţeze cartierul Leopolci
din Budapesta".
•
La 7 octombrie 1901, după "Alegerile din Ungaria", comentînd atitudinea românilor faţă de acestea, Curierul Român îndemna " ... naţiona
lităţile nemaghiare Românii, Nemţii şi Saşii, Sîrbii şi Croaţii, Slovacii
şi Rutenii (n. n. din perimetrul vechiului imperiu austro-ungar) să
fie gata pentru cînd va suna ora ( ... ) cea de apoi, care va fi ora mîntuirii lor !"
Patriotismul fierbinte, ideia de unitate naţională a românilor a fost
susţinută prin creaţii scrise cu talent de George Coşbuc, Th. Speranţa,
Corneliu Botez şi alţii.
La 10 martie 1902 Ctrnierul a publicat imnul lui Coşbuc "Sus '!rtima,
Români!", !Care avea să fie cîntatapoi de toţi şcolarii de la începutul secolului şi pînă prin anii '30. Reluăm aici cu respect părţile sale cu cea
mai. mare rezonanţă :
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"Avem o mîndră ţară
Prin timp de. jale amară
Strămoşii se luptară
S-o scape de stăpîni
Azi singuri, noi românii
Sîntem în ea stăpîni:
Sus inima, Români ! ..."
Tot aici a fost publicată - şi se pare că nu a mai fost reluată nipoezia "Stema ţării" de acelaşi autor, din care citez finalul :

căieri

"Zimbru, şi Vultur, şi Leu
Fu-i cînd mi-a călcat păgînul
Patri'a şi dreptul meu,
Şi va fi Românul
Şi de-acum Român mereu
Zimbru şi Vultur şi Leu
Şi viteaz'ul lumii".
"RASCOALA Ţ ARAN/LOR"
Intitulat iniţial "organ liberal, social, comercial, economic şi literar",
apoi "politic, social, economic şi literar", "Ourierul Român" s-a ridicat
adesea deasupra intereselor de partid, situîndu-se pe poziţii progresiste,
alături de masele populare, în tratarea problemelor sociale cu care acestea
se confruntau. Edificator asupra acestei atiltudini este abordată problematica răscoalelor ţărăneşti din 1888.
Astfel, în numărul din 5 aprilie apare articolul intitulat "Răscoala
ţăranilor", în care se arătla că "patru-cinci judeţe se află astăzi pradă

anarhiei, jafului şi
mai multe sate din
voltă".

măcelului, ... Mai
judeţele Argeş,

toate satele din jurul Capitalei, cu
Prahova şi Vlaşca sunt în plină re-

Cîteva săptămîni mai tîrziu (7 mai) este publicat artico~ul "Răs

coala de la Corni", în care se arată şi cauzele revoltei, din care citez :
"La ţară sînt regiuni întregi unde pămîntenii abia mai pot trăi ; mizeria
le-a trecut peste urechi. Dar parcă numai acestora ? Ordine severe sînt
date pentru strîngerea dărilor. Ţăranii, îmbrînciţi, gem de această rigoare ;
totul li se sechestrează şi li se vin(ie. Locuitorii din Tudora se plîng contra primarului îi maltrateză, îi buzunăreşte".
O altă relatare rnenţione~ază răscoala izbucnită în comuna Vlădeni,
plasa Siret 7 "Locuitorii se răscoală, merg la primărie, smulg puşca din
mîna goardului cîmpenesc, după ce o rană se produce, eliberează arestaţii şi vin în număr de 50 la Botoşani ... Măsurile represive n-au întîrziat
a fi luate şi 150 de săteni din Tudora, Corni şi Dumbrăveni au fost arestaţi".

Probabil chiar Scipione este autorul celor cîteva catrene ce surprind
starea de spirit din sate şi atitudinea guvernului faţă de răsculaţi ; reiau
aici pe unul dintre ele :
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"Ţara geme de
Şi se zbuciumă

durere
amar
Dar noi, cei de la putere .
De-al ei dor n-avem habar".

Intitulată

"Hora Junimiştilor" 8, cronica rîmată
represive luate de autorităţi :
"Curge sîngele prin sate
Gloanţe plouă din senin
Văduvele desperate
Fug, cu pruncii, lor la sîn."

citată

în continuare

critică măsurile

"CLUB AL MUNCITORILOR"
O caracteristică a celei de a doua jumătăţi a secolului trecut este
aceea că forţele de producţie au evoluat mai rapid, s-au dezvoltat relaţiile' capitaliste şi, ca rezultat al aceastora, intră tot mai mult în arena
socială o nouă clasă proletariatul. Acesta începe să se organizeze, sub
forma asociaţiilor şi cluburilor muncitoreşti, a cercurilor socialiste, încă
din deceniile VII-VIII ale secolului XIX.
În acea perioadă Boto.şa:1iul era unul din principalele centre economice ale ţării, în 1870 fiind întrecut ca populaţie doar de Bucureşti, Iaşi
şi Galaţi 9 . Aici se dezvoltare o industrie alimentară importantă : în 1832
existau 49 de "fabrici", iar în 1844 s-a dat în funcţiune prima moară cu
12 valţuri din ţară, moară care era renumită în Europa. S-au' dezvoltat
puternic meşteşugurile, lin 1838 existînd nu mai puţin de 63 de bresle.
De la 15 august 1867 fiinţa la Botoşani Societatea muncitorilor cără
midari, al cărei steag se păstrează la Muzeul de istorie a partidului, a
mişcării muncitoreşti şi democratice din România.
Potrivit datelor recensămîntului din 1890, în fostele judeţe Botoşani
şi Dorohoi existau aproximativ 20 000 muncitori, deloc puţin pentru vremea aceea <vezi "Clopotul" nr. 4605/1983 : Ionel Bejenaru, 90 de ani de
la crearea P.S.D.M.R.). O consec~nţă a dezvoltării forţei de producţie în
Botoşani este aceea că ideile socialismulL~i .ştiinţific cunosc o răspîndire
tot mai largă, mai \ales în rîndurile tineretului. Aşa se face că în 1891 se
înfiinţează la Botoşani un "Club al Muncitorilor" 11 din "tineri de inimă
şi entuziasmaţi pentru nobilele idei ale dreptăţii", cum nota ziarul
"Munca" din capitală.
Despre scopurile "partidei sosialiste" Constantin Dobrogeanu Gherea
scria în "Programul socialiştilor români din 1886" (C. Dobrogeanu Gherea,
Opere complete, vol. 2, p. 112) : ., ... partida socialistă ... îşi iea însărcinarea
colosală de a ?fumina poporul din sate şi oraşe asupra stării lui, de a
organiza poporul în jurul unor cereri practice, cari ating interesele lui şi
a căror realizare, pe de o parte ar îmbunătăţi starea lui de acum, iar pe
de alta, ar crea o stare de lucruri cît se poate mai potrivită pentru transformarea socialistă"
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În manifestul "Către orăşeni", scris de Panait Muşoiu în colaborare
cu Panait Zosin şi apărută la 13/21 aprilie 1892, reluat frecvent de presa
local~ din anii noştri.,.. botoşănenii •erau îndemnaţi pentru prima dată să
participe la sărbătorirea zilei de 1 Mai, arătîndu-se că " ... A venit vremeo
să ne dăm mîna muncitorii si muncitoarele de orice neam :Si breaslă ... A
venit vremea să ne răzbunăm pe neajunsurile trecutului, înf~ăţindu-ne" n.
O interesantă relatare asupra evenimentului o aflăm în "Curierul
Român" din 23 şi 30 aprilie 1882 (stil vechi) în articolul intitulat "Socialismul la Botoşani". Chiar dacă autorul nu e favorabil ideii de socialism,
el ne aduce la cunoştinţă că un grup de tineri au înjghebat un club într-o mandardă laterală pe care au afişat "o tablă cu inscripţiunea: CLUBUL MUNCITORILOR ... Nimeni nu ştia" nimeni nu bănuia măcar,
pînă-n ajunul zilei de 1 Mai st. n. (stil nou n.n.), adică pînă sîmbăta
trecută, cînd iotă-ne c-un steag roşu deasupra z'isei mansarde, cu inscripţiunea : "Proletari de pretutindeni uniţi-vă" şi c-01 ploaie de afişe roşii
pe stradă, prin care nu se convoca nici mai mult nici mai puţin decît
"toţi oamenii care lucrează cu mintea ori cu braţele şi care produc lucruri de folos, muncitori de toate breslele : agricultori, croitorii, croitoresele şi cusătoresele, ciubotarii şi ciubotăresele, pielarii, dulgherii, zugravii, pălărierii, cărămidarii, cărăuşii, băieţi de dugheană, calfele, ceasornicarii, pitarii, tăietorii de lemne, hamalii, cojocarii, cuşmarii, fierarii,
tipografii, ·bărbierii, curelarii, tinichigii, olarii, vezeteii, funcţionarii mici,
lucrătorii de la moară, maşiniştii, societăţile evreieşti, într-un cuvint
muncitorii şi muncitoarele de toate breslele şi de orice neam, cu soţiile
şi copii lor" pentru Duminică 1 Mai (19 aprilie stil vechi) în grădina Petrino de la marginea oraşului".
Admin:straţia urbei a socotit cu cale să facă descindere la clubul
muncitorilor şi a pretins elevilor de liceu prezenţi să desabordeze steagul
roşu şi să se împrătşie pe la căminele lor ... Se vede că intervenirea poliţienească găsi o rezistenţă la care nu s-aştepta şi "s-a dispus arestare8
ace lor proletari răzvrăti ţi".
În continuare autorul se miră că "s-a găsit cu cale a se mai înşira ct
doua zi f01·ţa publică pe la bariere şi a se posta agenţi ai siguranţei publice pe la toate colţurile'' după arestarea iniţiatorilor acţiunii.
În numărul următor al ziarului [acelaşf autor observă că "cestiunect
socialistă de la noi, departe de-a se reduce la o simplă-mprejurare capiZărească, după cum am fost dispuşi a crede la început, are astăzi proporţiunea şi caracterul unui adevărat rău s~cial şi naţional, care neurmărit
şi nesufocat în germene, va degenera, mai uşor şi mai curînd decît s-ur
putea crede într-un adevărat pericol .pentru ţară ... (mişcare) insuflată şi
alimentată de oarecari capete cu autoritate-n această tagmă ...".
ÎngTljorarea claselor conducătoare a societăţii de atunci nu era neîntemeiată, deoarece se petrecea ceva cu totul nou, care, după cum remarca ziarul "Vocea Botoşanilor" prin articolul "Schimbare de dorinţe",
apărut pe 29 mai 1893, "mişcă mai multe milioane de muncitori, conşti
enţi de mersul lucrurilor §i de menirea lor".
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Cu toate că poziţia "Curierului Român" nu a fost constantă de partea
forţelor înaintate, acesta are meritul cie: a fi adus multe servicii informării şi culturalizării

maselor. Astfel, în numărul -său din 6 octombrie
1894, Curierul consacră întreaga pagină !întîi, care a fost tipărită în bronz
auriu, "genialului copil-artist, George Enescu" :
"In sfîrŞit, am văzut, am ascultat şi am admirat pe acest copil genial",
exclamă autorul, care fusese prezent la concertul care avusese loc în acele
zile la Cracalia în locuinţa părinţilor celui oe avea să devină geniul muzicii româneşti. Scipione scria oo firească admiraţie şi spirit vizionar spunînd despre "acest artist incomparabil" că "este menit a deveni minune
a secolului, în mîinile căruia v:'oara nu mai are nici un secret, coardele-i
fiind însufleţi te şi arcuşul fermecat".
Au mai publicat în paginile Curierulud, care multă vreme a apărut
şi bisăptămînal, versuri St. O Iosif, Cincinat Pavelescu, Gheorghe din
Moldova, Ludovic Dauş ; au apărut, tot în pagini\le Ourierului, multe traduceri din operele lui Baudelaire, Dickens, Dostoievski, Turgheniev, Ronsard, s-au publicat articole de istorie literară despre Miron Costin, Mihai
Eminescu, Ion Creangă, Al. I. Odobescu, Costachî Caragiale, D. Bolintineanu.
Propun în încheierea completărilor despre "Curierul Român" o poezie de Mihai Eminescu, publicată în ziaruJ. din 2 aprilie 1902 ca inedită :
Ea mergea acuma-n codru
Şi mă iau tiptil pe urină ;
Cînd. ajung cu ea alături,
Simt suflarea că se curmă

Mai răsuflu încă o dată,
Zic o vorbă - ea tresare
Şi se uită-n altă parte
Şi răspuns deloc nu are
Eu mereu de ea mă apropii
vorbesc cu dulce sfaturi
Ea se apără c-o mînă
Şi se uită tot în laturi
Şi-i

Eu pe talie-i pun braţul,
Va să fugă, va să scape,
Dar o ţin mereu spre m''ne
Mai aproape, mai aproaFe
Mai nu vrea şi mai se lasă
Capul ei mi-l pun pe umăr,
Pun pe ocl],i-nchişi, pe gură
Sărutări fără de număr.
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Şi la piept o strîng şi-o legăn
Răsuflarea-mi se sfîrşeşte ...

O întreb : de-i dulce astfel
O întreb: de mă iubeşte

Iar ea ochii-si deschide
Ochi mari şi plutitori
"Tu-mi eşti drag şi-mi placi, dar numai
Eşti obraznic uneo'Ti".
FLAMINZI, UN NUME IN ISTORIA LUPTELOR

ŢARANEŞTI

5. Paralel cu mişcarea muncitorească, iau amploare tot mai mare în
anii de după 1877 ,şi ai începutu[ui veacului XX mi.şcările ţărăneşti, care
aveau să culmineze cu marea răscoală din 1907. Satul de unde în februarie 1907 avea să se aprindă flacăra revoltei este Flămînzi, expresie a
necazurilor cu care se confruntau ţărănimea noastră.
La 17 octombrie 1968, prezent la Flămînzi într-o întîlnire de lucru
cu oamenii locului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea : "Ne reamintim
cu evlavie de cei care au aprins flăcările răscoalei elin 1907, aducem omagiul nostru tuturor acelora care, d'e-a lungul secolelor, au udat pămîntul
mmânesc cu sîngele lor şi prin munca şi lupta lor au făurit România de
astăzi".
botoşăneană contemporană răscoalei fie că n-a
temă, datorită măsurilor luate de cenzură, fie

publicat ştiri pe
că n-am putut
descoperi acele ziare care au scris aici despre eveniment. Prima ştire
privind răscoala din Flămînzi a apărut, după cum arată cercetările recente în ziarul ieşean "Opinia" din 17 februarie 1907, unde citim sub
titlul "Mişcarea ţărănească" : "De ieri dimineaţă sosesc mereu ştiri foarte
îngrijorate ... Ţăranii de pe moşiile Flămînz'i, Rădeni, Stroieşti în număr
colosal de mare şi înarmaţi cu furci mari şi ciomege s-au răsculat contra arendaşilor, iar puhoiul de revoltaţi se revarsă într-una asupra tîrguşorului Frumuşica, care e situat în apropiere şi unde din această cauză
domneşte o panică de nedescris". 13
Ulterior, cu adîncă simţire a tratat problemele ţărăneşti Gazeta Botoşanilo!l", "ziar independent", condus de avocatul I. P. Darie, socialdemocrat (tatăl profesoarel Ileana Turuşancu, harnică cer'Cetătoare a istoriei presei locale), în care .a apărut în numărul 5 din anul I de aparirţie,
datat sîmbătă, '17 no-iembrie 1907, articolul "o răscoală de sus în jos în
perspectivă", ecou direct al celor întîmplate în acd an de pomină. Punînd în discuţie setul de legi "aflat sub gealăul aşa zisei comisiuni parlamentare", autorul observa : "Legile propuse desigur că au multe lacune
$Îi sunt susceptibile de cri'tică : ele ating atîtea şi atîtea interese, dar
oare credeţi că se poate face ceva folositor pentru clasa ţărănească fără
pagubă, fără sacrificii! şi privaţiuni pentru diversele categorii de caste
ale acestei ţări ? Cine crede în posibilitatea reformelor ţărăneşti fără
atingerea intereselor claselor superioare se înşeală amarnic".
Presa

această
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În acela<?i număr, în artlcolul "Cestia ţărănească e o problemă şi
autorul se face purtător4l de opinie al forţelor progresiste ale
vremii, luînd atitudine împotriva lui Al. Enacovici, senator de Botoşani,
care calificase ţăranul român "beţiv, leneş şi abrutizat", stare care "sii.
datoreşte tocmai relet stări economice, sociale şi politice", după cum
este relevat în articol. Ţăranul, argumenta autorul, se duce la crîşmă
pentru că are nevoie de distracţie şi să ccxmunice : "crîşma e sinqurul
local (n.a. din sat - observa el în altă parte - lipsind bibliotecile, alte
morală",

aşezăminte culturale) unde ţăranul
unde-şi mai poate destăinui amarul

strident al unei dible

mai poate convorbi cu semenii săi,
ce-i apasă sufletul, în sunetul chiar

ţigăneşti".

Referindu-se la condiţia ţăranului nostru, acelaşi comentator directorul ziarului - se întreba cu respect şi admiraţie, dar şi cu durere :

"Ce muncitor altul ar mai putea, fără odihnă şi hrană, să desfllşoare
atîta energie şi muncă ? Zic fără hrană căci numai castravetele verde,
ceaJpa, usturoiul şi făina cea amară sunt date în mod exclusiv şi pe toate
mosiile ca nutriment tăranilor".
· Doi ani mai tîrzi.u, la 5 septembrie 1909, în "Ciocoi şi Mitocani" (n.n.
ţărani, în limbajul vremii, fără accepţiile peiorative de astăzi), subiectul
e reluat : "Din pricina relei lor voinţi (n.n. a ciocoilor) am rămas în multe
privinţe

în urma micilorr state balcanice... Ţăranii tot lor datoresc că au
fost spoliaţi şi economiceşte stau mai rău decît sub regulamentul organk: ;
... A-ţi îndrepta paşii spre graniţă în timpul focului din 1907, şi (a fi) gata,
gata de a face apel la cătanele austriece, cred că numai acte rle patriotism nu sunt" ...
Pentru remedierea situaţiei ţărănimii sînt propuse mai multe soluţii,
între .care reforma agrară, închegarea obştilor ţărăneşti ("Constituirea
obştii din Buzeni", în numărul din 23 mai 1909), introducerea tehnicilor
moderne (în "Necesitatea unei ferme pentru creşterea vitelor în Moldova
de Sus", cu referire la decizia "comisiunii zootehnice" a Ministerului
Agriculturii din iulie 1905 privind organizarea Tamazlîcului de la Popăuţi)
şi altele asemenea.
Ecouri ale răscoalei din anul 1907 .1reveneau din cînd în cînd şi în
revista "Moldova", ch~ar după mulţi ani : "De cinci ani de zile (scria Al.
S:melţ în nr. 8,1912) din flăcările arzătoare ale lui 1907, a răsărit o putere tainică ; o suflar.e nouă care frămîntă poporul acesta oţelit în restrişte.

Gloata numeroasă şi vrednică a celor de jos se dezmorţeşte, în
timp •ce idei generoase a satelor şerbite frămîntă minţile cele mai vii şi
mai luminate ale acestei ţări" 14.
În satul Stăuceni de lîngă Botoşani se edita în 1909 un ziar intitula1t
"Ţăranul român". Tot de problemele ţărăneşti se ooupa publicaţia Moldova de Sus, aflată sub direcţia lui C. Celhan şi V. Goliu, subintitulat
"organ pornit din partea judeţelor Botoşani, Suceava iş'i DorohoJ, cu apa(primul număr a apărut la 31 august 1906). Menţionez din
problematica revistei : "Patimi din primăvara lui 1907" (C. Cehan) "Ches-
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tiunea ţărănească" (Ilie Bălănescu), "Constatări asupra stării economice
a ţăranului" (C. A. Ionescu), toate militînd pentru rezolvarea problemei
agrare în favoarea maselor largi ţărăneşti, dar nu neapărat cu soluţii care
ar putea fi validate şi astăzi.
În aceeaşi perioadă apărea la Botoşani o revistă de îndrumare a
crescătorilor de albine, care se numea "Apicultorul".

CONTRA "ŞTIU'l'ELOR INTERESE" ALE BURTAVERZIMII
După scurta p€rioadă de regres din anii 1899-1900, cauzată de dizolvarea P.S.D.M.R., mişcarea muncitorească îşi revine şi se dezvoltă.
La Botoşani ideile socialismului cuprind cercuri tot mai largi ale c~asei
muncitoare şi ţărănimii, la sate desfăşurindu-se o amplă activirtate de
propagandă. Dacă în 1893 la primul Oongres al P.S.D.M.R. Boto.şanii fusese reprezentat de numai doi delegaţi, la al doilea Congres'al P.S.D.M.R.,
în mai 18_94, au fost prezenţi 12 delegaţi din 95. Pleiada masivă de revoluţionari socialişti din această zonă sau care aveau legături aici explică
acest fapt : Ioan, Gheorghe şi Sofia Nădejde, Ioan Păun-Pincio, Artur şi
Raul Stavri, Boniface Hetrat, Gheorghe Chernbach, Panait Muşoiu, Panait Zosin, Mihai Nicolau, Elena Sevastos, Nicolae Beldiceanu, Theodor
V. Ficşinescu, Constantin Graur, Iacob şi Deodat Ţăranu, C. Stăuceanu,
Gh. C. Sabin, Henric şi Simion Sanielevici, Elefterescu Spiridon Urzică,
Janeta Safir-Maltus, Octav Băncilă, Ion Teodorescu, Barbu Lăzăreanu alcătuiau o constelaţie de revoluţionari leu prestigiu nu doar la Boto9anl,
unde au activat un timp.
ln 1898 fiinţau Societatea funcţionarilor (n.n. muncitorilor) comerciali, Societatea l-ucrătorilor şi lucrătoarelor croitorese şi, ceva mai tîrziu,
Sindicatul mixt al Muncitorilor, care trimisese doi delegaţi la a treia
Conferinţă a mişcării muncitomşti ce a avut loc la Bucureşti în 1908 tfi_
Dezvoltarea mişcării muncitoreşti face ca, printre faptele curente, în
Gazeta Botoşanilor să găsim astfel de însemnări : "Un grup ele t:neri lucrători se arăta în articolul "Expulzările din Botoşani", publicat la 15
martie 1908 - creează o societate numită "înfrăţirea muncitorilor" cu
scop de a se ajuta reciproc, a se cultiva şi a-şi menaja interesele lor ele
lucrători faţc1 de patron ..'D:n îndemnul unor patroni, poliţia, în frunte
cu şeful siguranţei ... se pun în mişcare pentru a distruge aceastc1 'periculoasă (!) societate ... Toate mijloacele păcătoase le-au întrebuinţat poliţia
cu această ocazie. Au dizolvat societatea, au confiscat registre, broşuri,
cărţi etc .şi, nu mai încape îndo~ală, au adus cîţiva membri pe care i-au
arestat .şi bătut în mod barbar". A urmat expulzarea lor din Boto.şani1
între cel expulzaţi fiind Gherber Ion din strada Cafenelelor, bărbier, care
s-a făcut vinovat de a ~ncălca ordinul bărbierind cîţiva tineri din societate, Pavel Chepac, tînăr muncitor cizmar de 19 ani şi o tînără munci ...
toare de 18 ani, Leontina Rungalik.
Despre dezvoltarea mişcării muncitoreşti ni se re[atează şi în articolul "Greva din Botoşani", publicat la 5 decembrie 1909. Aflăm astfel
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'că "lucrătorii de la
seară, 30 noiembrie,

fabrica de bastoane Botoşani s-au pus în grevă luni
pentru că patronii acestei fabrici nu au mai vrut să
respecte convenţia încheiată cu muncitorii acum două luni ! cînd se produsese nemulţumiri - şi mai ales pentru că doi din tovarăşii lor de
muncă au fost daţi afară pe nedreptul din fabrică... Acţionarii fabricii
au pus imediat poliţia în mişcare, care a şi început să-şi desfăşoare forţele brutale, spre a apăra sfintele interese ale burtăverzimii".
După ce se arată că o droaie de agenţi au pătruns în localul sindicatului muncitoresc şi 1-au arestat pe mecanicul Căciuleac, pe lucrăto
rul Radu, care ar fi fost şeful grevei, autorul conchide : "Muncitorii să
ia aminte : .. .orice revendicare a voastră,oricît de dreaptă, nu o veţi dobîndi decît nu ma[ prin unire şi sindicalizare. Sindicalismul este arma
cea mai puternică contra modernei hidre cu multe capete zisă capitalism.
Deci, muncitori botoşăneni de toate breslele, deviz'a voastră să fie : Uniţi-vă prin sindicalizare ! "
Astfel, apelul la organizare pe principii de clasă era spus cu toată
limpezimea, autorul, l. P. Darie, alăturîndu-se prin activitatea sa publicistică muncitorimli. În numerele 9 şi 10 din 24 decembrie 1909 ziarul
ia atitudine "faţă cu legea contra \Sindicatelor muncitoreşti din ţară, lege
care sugrumă libertatea individuală şi pe aceea de asociere" .şi îşi informează că, drept răspunsă "munc:torii din Capitală, adunaţi la mitingul
de la 19 decembrie curent, au votat o moţiune prin care hotărăsc închegarea tuturor muncitorilor într-un singur partid politic, sub denumirea
de PARTID SOCIAL DEMOCRAT. Urăm izbîndă deplină noului partid
politic !"
În acelaşi număr sîntem informaţi că "domnişoara, Janeta Maltus,
care a fost arestată şi ţinută cîteva zile la poliţia din localitate şi în urmă
trimisă la Siguranţa generală, a fost pusă în libertate de această autmitate", ceea ce este, cred, semnificativ pentru activitatea desfăşurată de
socialişti la Botoşani.
Nevoia acută a unui partid al clasei muncitoare este conştientizată
printr-o intensă activitate publicistică. La 6 ianuarie 1910 apare în "Gazeta Botoşanilor" articolul "Pe adevărata cale" în care este susţinută necesitatea creării unui partid al clasei muncitoare, fondat pe baze noi. Oamenii "s-au săturat de a mai sluji pe veresie trîntorii partidelor istorice
şi vreau să-şi făurească propriul lor partid, partid de princlpii, avînd la
bază mobile economice .şi interesul de clasă ... În oraşele noastre această
populaţiune e alcătuită din : mici funcţionari, meseriaşi şi muncitorii.
Ei muncesc şi produc şi tot el sunt în bună parte făurarii bogăţiilor din
această ţară ... Clasa noastră dirigentă are trei feţe : liberală, conservatoare şi conservatoare democrată (n.n. din care şi editorul ziarului făcuse
un timp parte) ; dar toate trei una sînt, cînd e vorba de interesul lor de
clasă. Cea: mai bună dovadă în această privinţă este că la 1907 în faţa
pericolului toţi reprezentanţii acestor partide şi-au dat mîna şi s-au să7·utat; iar dăunăzi ... bănuind că poporul îar s-ar burzului, din nou aliindu-se, au votat cu iuţeala fulgerului legea contra sindicatelor muncitoreşti".
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În numărul 14, an III din 30 ianuarie 1910 "Gazeta Botoşanilor" fă
cea o privire asupra. principalelor părţi ale proiectului Programului Partidului Social Democrat, formulînd unele rezerve asupra celor ce urmau, să
fie membri ai partidului, dodndu-i un caracter naţional mai pronunţat,
ceea ce 1-a făcut pe autJor să nu subscrie în 1continuare la noul partid, a
cărui organizare o susţinuse la începlllt cu toată convingerea. Dacă formulăm rezerve faţă de atitudinea sa din urmă, nu p1utem .să nu-i recunoaştem meritele în susţinerea cauzei celor mulţi.
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PUBLICIŞTI{DE VAZĂ IN ZIARUL "CLOPOTUL"
D~N BOTOŞANI
ION MAXIMIUC

Peste timp, istoria va păstra în mod sigur, expresie a curajului şi
dovedite de comunişti, presa editată ori influenţată de Partidul Comunist Român în anii 1921-1940 distinsă, înainte de toate, pdn
fermitatea cu care a luptat pentru idealurile socialismului. "Printre foarfecele cenzurii", cwn şi-a intitulat lucrarea •·eferitoare la presa comunistă şi muncltorească a acelor ani, un cunoscător bun al perioadei, praf.
univ. dr. Ion Spălăţelu, s-au strecurat cu o abilitate ce rămîne pilduitoare pentru dîrzenia înaintaşilor revoluţionari idei-forţă, idei-stindard
ale partidului comunist, care uneau şi mobilizau masele populare în lupta
pentru democraţie şi progres social, în contra războiului, pentru înf.<iptuirea unei lumi mai bun~. mai drepte.
De-a lungul întregii sale existenţe, Partidul Comunist Român a manifestat o aleasă grijă pentru activitatea de propagandă prin intermediul
presei. Încă la Congresul din mai 1921, pe ordinea de zi s-a aflat un punct
tistinct - punctul 6 - intitulat "Presa şi propaganda", raport pregătit
de secretarul general al partidului din vremea aceea, Gh. Cristescu (Cf.
C. Antip - Contribuţii la istoria presei române, 1964, p. 105) dar care
nu s-a mai putut dezbate din cauza arestării congresiştilor. In acel document se aprecia că "presa este oglinda în care se oglindeşte puterea de
conştiinţă şi vitalitate a mişcării noastre" iar în cursul dezbaterilor (Cf.
Ion Spălăţelu, Printre foarfecele cenzurii, 1974, p. 14) unul dintre vorbitori aprecia că "z:arul este arma de luptă a partidului care directivează
abnegaţiei

şi jalonează drumul pe care trebuie să meargă
conştiinţe lor socialiste".

prorpaganda pentru for-

marea

După cum se ştie, ;primul organ central de presă al partidului nostru
a fost "Socialismul", apărut la 14 mai 1921, care a răspîndit în întreaga
ţară vestea creării Part1dului Comunist Român. După interzicerea acestuia au continuat să apară alte publicaţii, momentul de culme fiind marcat prin apariţia "Scînteii" la 15 august 1931. În paralel, au apărut nu..
meroase ziare şi altfel de publicaţii ale organefor locale de paJrtid, cu
caracter legal ori semilegal, conduse direct sau numai aflate sub influenţa partidului nostru. Astfeil. în intervalul 1921-1940 au fost editate
peste 300 de asemenea publicaţii (Nicolae Ceauşescu~ Mesaje adresate
ziarului "Clopotuil." la a 40-a şi a 50-a aniversare a apariţiei). Nu este
menirea lucrării de faţă să se oprească la ele, faptul fidnd reliefat de
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atî-tea lucrări prestigioase, îndeajuns de cunoscute ;pentru a ne mai referi la ele.
În rîndurile care urmează ne vom limta să spunem că în constelaţia
presei comuniste şi muncitoreşti !din acea vreme s-au înscris cu. pagini
de puternică rezonanţă cîteva publi"caţil botlo.şănene, şi în primul rînd
Clopotul, noi urmînd să examinăm contribuţia de valoare a unor mari
condeieri la editarea "Clopotului" şi variantelor sale. Prin forţa de expresie a verbului lor, prin nivelul înalt de. angajare în problematica
epoc:i, prin gravitatea problemelor tratate, ei au făcut ca ziarul "ClopotuJ" să depăşească cu mult condiţia de ziar local - misia de organ central fiindu-i atribuită de la o vreme de Comitetul Naţional Antifascist
(din februarie 1933, d. Presa Noastră 6/983).
1. SCARLAT CALLIMACHI, fondatorul ziarului şi directorul tău, a fost
cel mai prollfic dintre publiciştii de la "Clopotul" interbelic. Membru
fondator al Comitetului Naţional Antifascist, el era deseendentuJ unei familii domnitoare. S-a născut la Bu1cureşti la 20 septembrie 1896 şi şi-a
sfîrşit zilele tot la Bucureşti la 20 iunie 1975. Supranumit de legionari
"prinţul roşu" pentru că avea printre înaintaşi trei domni ai Moldovei
(Grigore : 1761-1764; 1767-1769, Alexandru : 1795-1799 şi Scarlat :
186-1807, 1810), un mitropolit .şi cîţiva boieri de vază, fiind şi nepot al
lui Alexandru Ioan Cuza, el şi-a "trădat" clasa, după cum ~e exprima
temutul pamfletar din epocă, Teodorescu-Branişte, şi a trecut la lupta
deschisă în apărarea celor mulţi şi obidiţi, înrolîndu-se în partidul comunist (din 1929, după cum ne-a declarat personal în 1973). Fi'indcă pă
rinţii săi avuseseră o moşie la Stînceşti, unde se află îngropată mama sa,
el s-a legat de la început de viaţa politică din această zonă afirmîndu-se
ca un virulent publicist comunist. Departe de noi gîndul de a încerca să
trecem în revistă ampla lui activitate la alte publicaţii sau cele de literat şi istoric. Aici ţinem să relevăm rloar aportul publicistic la editarea
ziarului "Clopotul" şi a variantelor sale cît se poate mai cuprinzător, notînd titlurile şi, cîteodată, ce vom găsi de cuviinţă ca fiind mai repre~
zentativ, intenţionînd prin aceasta mai ales să punem viitorilor: 1cercetători la îndemînă un instrument bibliografic, inexistent pînă în prezent
cu prlvire la "Clopotul" acelor ani. Menţionez că am avut la dispoziţie
colecţia completă a lui Callimachi, la care am adăugat cîteva numere ce
îi lipseau cu concursul sectorului de arhive de la Comitetul Central al
Partidului Comunist Ramăn. Colecţia C~llimachi ne-a fost pusă la dispoziţie de fiul său, Dimitrie, şi o vom folos~ pentru indicarea aportului
publicistic şi a celorlalte personalităţi.
·
- Iisus, creştinismul şi pacea (Clopotul, 1/30 iunie 1933), pamflet,
în obiectiv preotul Deliu, care îl atacase în ziarul botoşănean "Şt~rea" :
" ... nu trebuie să rie mirăm dacă vedem preoţi, zişi creştini, cari propovă
duiesc ura între oameni ( ... ) cari blagoslovesc oştiri ce pornesc... spre
acele măceluri cumplite şi ruşinoase. Toţi aceşti preoţi, cu cruci pe p~ept,
nu sînt r:;lujitorii lui Iisus (n.n. avea grijă să nu işte polemici inutile) ci
ai societăţii burgheze". În acelaşi număr mai pubEcă Cronica· externă:
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- Iisus şi co·piii (Clopotul, 2/7 iulile 1933), pamflet ; folosind teme
biblice, stigmatizează fascismul, Liga Apărării iNaţional-Creştine (LANC),
înfiinţată de A. C. Cuza, pnecum şi Garda de Fier, reliefînd că n-au altă
menire decît să sădească în sufletele celor \Slabi ura : "în alte ţări, cum
e de pildă Germania, un Hitler, spre a pune mîna pe putere, a făurit şi
el un partid al urii".
- Negustorii de odinioară; Profetul Walter Rotheman; Crornica externă; România şi U.R.S.S.; Tovărăşia Blaunstein-Deliu (Clopotul, 3/14
iulie 1933) ; ultjmul articol continuă o polemică mai veche cu preotul
Deliu, demonstrînd că afacerile trec înaintea rasei, că cei ce exploatează
îşi dau mîna (români şi evrei). Aici face o menţiune biografică demnă
de reţinut : "Familia Callimachi e de baştină din judeţul Orhei din Basarabia : se chema Ia ~nceput Calmăşul. A dat patru domni Moldovei şi
un mitro.]Jolit. Mama bunicului meu, născută Cuza, a fost mătuşa marelui domn Alexandru Ioan I".
- Pentru pace; Revolta unui preot; Negustori de odinioară (Clopotul, 4 21 iulie, 1933).
- Căderea Bab!lonului (Clopotul, 5. 28 iulie 1933) ; pamflet de rară
virulenţă. În urma publicării acestuia autorul este arestat . .Textul se regăseşte publicat şi în volum. Fiind foarte cunoscut, din această cauză
vom relua doar cîteva pasaje : "În babilonul burgheziei româner?ti se
judecă de cîteva zile procesul muncitorilor de la atelierul căilor. ferate
din Calea Griviţei. Ciţiva muncitori sînt aduşi după luni de chinuri în
faţa consiliului de război. Nişte indivizi în uniforme strălucitoare, cu
<;Uflete seci, cu pumnii grei şi-au luat sarcina de judecători între oameni.
.Şi nepriceperea lor, şi ura lor se ciocneşte de ... hotărîrea fermă a muncitorilor de a învinge. Cu feţele chinuite de foame şi lipsuri, cu trupurlle
schimonosite de agenţii siguranţei şi de slujitorii Consiliului de război,
ei rabdă batjocorirea oligarhiei burgheze... Nevestele lor muncesc zi şi
noapte, copiii lor ... sunt pradă bolilor. Iar ei, proletarii făbricilor, minelm·, atelierelor, birourilor sunt mînaţi de biciul invizibil al bur·ghezului
gras, cu haine frumos croite, cu ghete de lac, cu limuzină şi cu amante.
Pe degetul lui luceşte diamantuJ cules cu sudoarea frunţii proletare ; pe
faţa lor se evaporă ultimele picături de sînge ... Cetatea (n.n. a Babilonului) c într-adevăr mare şi plină cu tot soiul de bunătăţi. .. Treziţi-vă
proletari ai făbricilor, ai cîmpurilor, proletari ai gîndului ! Uniţi-vă 1şi
porniţi lupta fără cruţare, împotriva celor mari şi cu mîinile mînjite de
sîngele vostru. Ceasul a sunat. Babilonul burgheziei stă gata să se pră
buşească".

- Vremuri pre-revoluţionare (în nr. 6) ; Despre legea MironescuMîrzescu (nr. 7) ; Condamnarea lui Doncea (nr. 9). Iată un citat din ultimul : "Ce~a făcut Doncea? De ce merită o asemenea soartă? Şi-a apărat
tovarăşii de muncă, a vrut Uin salar mai omenos, a năzuit spre o viaţă
mai demnă ... Iată marea vină a umilului [ucrător Doncea".
- Calea adevărată; Cu ocazia morţii lui Liessing (Clopotul, 10/1
sept. 1933) : Comentînd asasinarea filozofului german, critic romantic al
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capitalismului, care a trăit între 1872-1933, Oallimachi protestează "Trebuie să înceteze odată această teroare dezlănţuită de cetele de reacţionarl, de maniaci ai fascismul1,1i şi nebuni, de purtători ai crucii încîrligate. Şi ca să putem pune stavilă ... acestui puhoi dezgustător trebuie
să strîngem rîndurile".
- Un sat de cîini rîioşi (nr. 12) ; Pericolul fascist (nr. 13). Iată extrase din acest articol : "Zilele trec repede. Pericolul fascismului r~ac
ţionar devine mereu mai ameninţător ... Nu ne mai putem irosi ene1giile
ţinînd cuvîntări frumoase şi redactînd proteste. Trebuie să acţionăm căci
nu se poate şti dacă mîine nu va fi prea tîrziu".
- 1789 (nr. 14); Baba se piaptănă (în nr. 15); Ţara lui Dumitrescu;
Trădătorii cuzişti (nr. 16); Lipitorile României (nr. 18), notaţii despre
Lupescu-tatăl şi frumoasa Elena "cu părul de culoarea aurului vechiu".
- La margir..ea prăpăstiei (nr. 19) ; Pentru copii noştri (nr. 20) ;
Lenin (20 .şi 21); Vaida-Voievod (nr. 21); Aleger:le din Germania (în nr.
22) ; Apel (nr. 23) ; Moş Crăciun (nr. 23), prilej pentru autor de a descrie
mizeria în care se zbăteau oamenii de rînd : "Vine (Moş Crăciun) şi privirile lui se îndreaptă ... spre porţile larg deschise ale azilului de noapte,
unde copiii desculţi, murc'eri, tîmpiţi de mizerie şi de dispreţ aşteaptă,
alături: de bătrîni infirmi, de cerşetori şi de betegi venirea moşului cu
sacul de pînză în care sunt aruncate toate năzuinţele şi umilinţele ... "
- Suspendarea Clopotului (în nr. 24/8 decembrie 1933). Cităm din
acest .articol ; "Mîini invizibile, mîini murdare au încercat să gîtuie Clopotul ... Dar chiar dacă va fi confiscat sau suspendat de mai multe ori va
reînvia mereu şi va dovedi cu prisosinţă că labele murdare ale reacţiu!:ii
nu-l pot gîtui".
- Hitlerismul în România (nr. 25) ; O :parod!e dezgustătoare (nr.
26) ; 1934 (27 II ian.) De ce reaparem (nr. 28130 martie 1934) ; In săptă
mîna patimilor (2916 aprilie 1934) ; Două sentinţe (30) ; Intre Mexic şi
Cuba (31/20 aprilie); Cum să luptăm contra fascismului (32127 aprilie)
- - "Fasciomul nu este numaidecît o etapă necesară, se spune în acest
&rtlcol. Izbînda lui poate fi împiedicată numai prin lupta hotărîtă a maselor~ Mijloacelor de teroare şi de asasinat ale mişcărilor de dreapta trebuie să li se opună voinţa oţelită a muncitorilor şi ţăranilor in j urui
miscării antifasdste".
· - Între trecut şi viitor (33/4 mai); Procesul ceferiştilor (31/13 mai)
- ."Ce au făptuit ei ?, se întreabă autorul. N-au ucis pe nimeni, nLau
distrus ateliere, n-au comis violenţe. Au cerut dreptul la viaţă, dreptul
la o pîine".
Dictatura (36125 mai); Procesul meu (37 /1 iunie 1934); Pentru ceferişti} întemnitcrţi (40/22 iunie); Vizita lui Barthou (41129 iunie); Sentinţq' ele Zer Craiova (42/6 iulie 1934), "Sentinţa de la Craiova, ca şi sentinţa de la Bucureşti ne dovedesc, mai întîi, admirabilul curaj al acuzaţilor".

- Adolf Hitler (43/13 iulie 1934) este schiţat astfel : "Figura frumosului; Adolf Hitler, prietenw1 pederaştilor şi tovarăşul de luptă al
unei cete de ucigaşi, va rămîne, fără îndoială, în istoria omenirii alături
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de !chipul schimonosit al lui Attila, de faţa bestială a lui Ignaţiu de
Layola şi de figura degeneratului ţar !van cel Groaznic".
- Despre Clopotul (44/20 .iulie); Dollfus (46/3 august 1934); Teroarea "democraţiei" româneşti (4 7110 august) ; Civilizaţie (48117 august)
Pentru ceferiştii întemniţaţi (49/24 august 1934) - "A-i boci nu slujeşte la nimic. Trebuie să apu~ăm pe calea cea bună ... Să ne solidarizăm
cu ei şi să pornim o acţiune energică pentru eliberarea lor~'.
- Partidele de dreapta şi mişcarea antifascistă (50130 august) ;
Rînduri privitoare la o hotărîre (51/7 septembrie); Două lumi (52/14
septe1nbrie) ; Reclzinii lui Maclziao (53/21 septembrie) ; Catapeteazrna
României s-a curtemurat (54130 septembrie 1934) !articol relatînd

una dintre numeroasele arestări la care au fost supuşi luptătorii aptifascişti, între care se afla tînărul revoluţionar pe atund Nicolae
Ceauşescu ; articolul acesta era· prima consemnare· în presă a activită,ţii
revoluţionare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Cităm : "Joi seara, la
ora 9 jum. a avut loc şedinţa comitetului antifascist din sectorul Il
negru, la sediul său din strada Foişor 9. La ,şedinţă am participat împreună cu Matei Socor, dirijor ... Ceauşescu, muncitor cizmar, Grigore
Apreutesei, student ... şi alţii. In timpul şedinţei a intrat comisarul A"laniu
de la circa a 3-a, cerîndu-ne să evacuăm sediuJ, ceea ce am refuzat; să
facem". Mai departe este reluat aproape protestul Comitetului Naţional
Antifascis_t, publi:cat în acelaşi număr.
- Intre Molqova şi Berlin (55/7 octombrie); Balcanisme (56/14 oct.
34) - "A. C. Cuza, se scrie în articol - după nume Sîşcală şi de neam armenesc - a făptuit, de curînd, o nouă ispravă "naţională" ... a devastat
redacţia zi<!rului "Facla" şi a rănit grav pe directorul ei, temutul pamfletar Ion Vinea şi pe ceilalţi colegi ai săi".
- "Naţionalistul" Sîşcală-Cuza (Clopotul, 58/28 oct. 1934) ; România şi U.R.S.S. (59/2 noiembrie 1934) ; Scrisoare deschisă către un prieten
(Clopotul, 60/8 dec. 1934) - adresată lui Petre Oonstantinescu-Iaşi în care
îşi expr~IY).ă satisfacţia pentru reapariţia Clopotului, care, după acest număr, avea să fie suspendat.
Datorită prigoanei pornite contra presei progresiste de către guvernanţii acelor ani urmează o peri,oadă cînd publicaţia foloseşte nume noi
pentru a se strecura pe sub foarfecele cenzurii. Astfel "Clopotul" avea să
adopte alte 8 nume pe rînd, caz cunoscut în istoria presei lljUimai cu o
altă publi~aţie botoşeneană ce încerca în pTagul acestui secol să treacă
peste Carpaţi în Transilvania dominată de absoltismul austro-ungar, şi
anume Curieru'l Român. Şi în aceste publicaţii Scarlat Callimachi a fost
prez:ent, a fost un condei aprig, mu~at în addul tare al Luptei antifa!S~
ciste. Iată, prezentăm ~n continuare articolele semnate de publicist în
aceste publicaţii :
- Cuvînt către cititori (în Raza, 1/28 iulie 1935) ; Frontul popular
în Franţa (2/4 august 1935) ; Mussolini şi Abisinia (3/9 august 1935) şi
Sancţiuni (4/16 august 1935).
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Ion Mironiuc (Soarele, 1/25 august 1935) : se descria tragedia unui
politic internat la Doftana, ucis în bătăi şi apoi spînzurat de gardieni în ideia de a simula o sinucidere.
- Doftana (Soarele, 2/1 sept. 1935) ; Henri Barbusse (Soarele, 3;'8
sept. 1935) ; Frontul popular (Soarele, 4/15 sept. 1935) - cităm din acest
articol : "Formula Frontului popular izvorîtă din nevoile politica-sociale
ale celui de al 11-lea ceas al regimului capitalist trebuie să slujească de
steag maselor muncitoare de la !Oraşe şi sate înlăturînd, prin această înfrăţire, pericolul fascist, războiul şi toată robia seculară care apasă muncitorul".
- Spurcata împreunare (Soarele, 5/22 sept. 1935) - Callimachi se
ocupă în acest pamflet de fuziunea din ~ulie 1935 a Ligii Apărării Naţional-Creşt_ine a lui A. C. Cuza cu Partidul Naţional-Agrar prezidr1t de
Octavian Goga şi biciuieşte legăturile ambilor cu Hitler, care, cum se
ştie, a moşit aceasă împreunare între formaţiuni şi capi de organizaţii
între care nu erau afinităţi ideologice (vezi şi Istoria României între anii
1918-1981, EDP, p. 83-~4);
- Studentul Grigore Preoteasa (Soarele, 6/29 sept. 1935) ; Procesul
profesorului Bugnariu (7 /6 oct. 9135) ; Abisinia sîngerează (Soarele, nr.
8/13 oct. 1935) - Cităm finalul articolului : "Mîine, în cartea istoriei,
chipul "ducelui" Mussolini va sta alături de chipul altor asasini iar nicidecum alături de acelora care au trăit .şi muncit pentru binele omenirii".
După ce Clopotul fusese suspendat (30 iunie 1933 10 decembrie
H'/34) era acum rîndul Soarelui să fite· su:,pendat (25· august - 13 oct.
1935), după cum fusese suspendată şi Raza (28 iulie - 16 august 1935).
Lupta nu încetează însă încît apare acum Valul, în care Callimachi publică :
- Calea păcii (Valul, 1/21 oct. 1935) ; O monstruoz'itate (Valul, 2/25
act. 1935). Dar Valul este interzis iar noua redută publicistică se numeşte : Torţa.
- O monstruozitate (Torţa, 1/1 noiembrie 1935) -- tratează despre
confli~etul italo-abisinian şi prin această prismă politica externă a Rorrţâniei.A fost [ncă un număr din Torţa, 2 din 8 noiembrie, la care Callimachi semnează Geme poporul. Publicaţia este şi ea suspendată.
- Acuzăm (Horia, 1/27 iulie 1936) - "Cerem - se arată; în articol - dizolvarea tuturor organizaţiilor teroriste şi fasciste şi arestarea
conducătorilor lor" ;
- Trei şefi de partide au grăit (Horia, 2/4 august 1936) ; Glasuri de
dincolo de mormînt (3/10 august); Dan Manuel (4/17 august) ; Pentru
ucigaşii mei (5/24 aug.) Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă (6/31 august); Cerem (Horia, 7/7 sept. 1936) - în acest ultim număr al noii publicaţii înghiţite de prigoana contra presei antifasciste Callimachi semnează acest articol progra.mtic din care cităm : "Cerem ca toate partidele
democratice să se unească spre a face zid împotriva grupărilor fasciste
de orice nuanţă. Cerem amnistia pentru toţi luptătorii antifascişti, care
zac astăzi în temniţele româneşti. Cerem dizolvarea tuturor organizaţiilor
fasc~ste ... "
deţinut
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Scrisoare către Largo Caballero (Cloşca, 1/14 septembrie 1936) singular din noua publicaţie, confiscată probabil în întregime.
- Scrisoare către Largo Caballero; Mentalitate cazonă (Steagul, 1/
22 sept. 1936). Anul 1936 pentru publicaţiile botoşănene democrate se
încheia cu suspendarea ;Şi acestui singur număr din Steagul, care adoptînd acest titlu ce îl purtase un ziar conservator cu ani în urmă încercase să inducă în eroare cenzura.
- Cuvînt înainte (Glasul nostru, 1/10 iulie 1937) ; Pentru Franţa
(2 1 17 iulie 1937) ; Expoziţia din Paris (3/24 iulie) şi In memoria(m) (4/31
iulie 1937) - În acest ultim număr al publicaţiilor din seria Clopotul de
dinainte de război, articolul din care vom cita - numit mai sus - este
un respectuos omagiu pentru luptătorii căzuţi în Spania revoluţionară :
"Pentru stăvilirea puhoiului fascist, cîteva sute de muncitori şi intelectuali români au purces spre frontul libertăţii din Spania ..
Dar astăzi ne-au venit veşti că mulţi d~ntre ei au căzut pentru înfăptuirea ~JJ.premului lor gînd ...
În tăcere, să ne închinăm adînc frunţile în faţa mormintelor îndepărtate ale acestor adevăraţi eroi care au murit pentru desăvîrşirea unei
lumi noi, pentru pacea dintre popoare, pentru pîinea celui care munceşte
şi pentru libertatea cea adevărată".
Pe parcursul acestor rinduri noi am semnalat numai articolele semnate cu numele întreg sau prescurtat al lui Scarlat Callimachi. Desigur
el a contribuit şi cu multe articole nesemnate sau cu reluări ale unor lucrări ale sale apărute mai întîi în altă parte. Aceeaşi conduită ne-o vom
păstra şi în examinarea aportului publicistic al personalităţilor de care
ne vom ocupa în continuare.
2. PETRE CONSTANTINESCU-IAŞI, profesor universitar, publicist
prestigios, glas cu autoritate în mişcarea antifascistă a vremii (n. 1892,
m. 1976), colaborînd la Clopotul, avea în urma sa o experienţă uriaşă de
revoluţionar. El devenise încă în 1910 membru al Partidului Social Democrat din România .şi apoi, de la constituirea P.C.R. în 1921 - unde
fusese desemnat să prezinte un raport dar n-a putut lua parte - , menbru al conducerii partidului. Din 1932 era membru al Comitetului internaţional antirăzboinic şi, după cum se ştie, devenise membru fondator
al Comitetului Naţional Antifascist din ţara noastră. Şi el, ca şi Callimacni, şi-a adunat în volum multe din articolele publicate în Clopotul aceJor
11.111. La solemnitatea decorării sale cu Ordinul "Victoria socialismului",
cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani, la 24 noiembrie 1972, tovarăşul
Nicolae Cea~escu îl îndemna să strîngă "lucrările din toată această perioadă de 62 de ani (n.n. de act1vitate revoluţionară) pentru a le edita,
punind, ÎI?- felul acesta, la îndemîna tineretului, a partidului, a mişcării
revoluţionare această experienţă şi activitate, care este un bun al miş
cării noastre, al partidului".
După cum se ştie, în Editura politică a şi apărut volumul lui "Pagini
de luptă din trecut", în 1972. În aprilie 1973, cînd i-am vizitat pe Constantinescu-Iaşi .şi Callimachi, însoţit de dr. David Salzberg care intermedia legătura cu Aurel Mărculescu în perioada 1933-1937, cel ce
-

număr
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realiza efectiv ziarul în epoca interbelică - profesorul era încă sub impresia sărbătoririi ce i se făcuse. In spaţioasa casă din str. Dionisie Lupu
din Bucureşti primea rar şi puţină lume, fiind bolnav. Traian Apetrei
a făcut şi fotografii cu acel prilej, care n-au prea reuşit din .cauza lUrminii slabe iar el ne-a oferit pagini dintr-o conferinţă publică ce o ţinuse
în faţa studenţilor din Iaşi în 1910 despre "fatalitatea materialismului istoric", pe care le-am predat la Muzeul judeţean din Botoşani. Şira amintit
şi ne-a povestit despre întîlnirea sa prima oară cu tînărul revoluţionar
Nicolae Ceauşescu (în 1933, în casa lui Callimachi), despre procesele ce
i s-au făcut (citez din cuvîntul apărării rostit de Ion Gheorghe Maurer,
aşa cum ni 1-a povestit el : Dumneavoastră, [)omnile, îl acuzaţi pe
Domnul profesor Constantinescu-Iaşi că ar ti primit scrisori de la Henric
Barbusse, un intelectual francez de rasă. Dar care dintre Dumneavoastră
n-ar fi mîndru să primească astfel de scrisori de la acest mare scriitor ?
Îl rog să se scoale în picioare ! Şi nu s-a sculat nimeni iar procesul a
fost amînat încă un timp, pînă a putut fi construită altă acuzaţie).
Vom cita, dînd numele articolelor care i-au apărut, cîte ceva, atît
cît să dăm o imagine asupra publicisticii lui fără să înlocuim ori să lăsăm
impresia că se poate renunţa la lectura integrală a articolelor reunite în
volum:
- Emulaţia fascistă (Clopotul, 38/8 iunie 1934) - "Vîntul dictaturii
.;-a 1ntărit .şi în Balcani, repetîndu-se experienţa de acum cîţiva ani în
Bulgaria" (n.n. După ce în 1920 se instala~e dictatura fascistă a lui Horthy
în Ungaria, Mussolini instituie fascismul în Italia în 1922 ; în Bulgaria,
în 1923 ; în Portugalia, în 1926 ; în Jugoslavia, în 1929 ; în Germania,
în 1933 iar în 1934, Hitler preia puterea şi în Austria ; în Grecia şi Spania, fascismul preia puterea în 1936).
- In procesul ceferiştilor (Clopotul, 40/21 iunie 1934) citim :
"Iată marele învăţămînt al acestui proces : Toţi dar absolut toţi... au declarat cu acest prilej că numai o singură cale poate duce la mîntuirea
clasei muncitoare - lupta fără preget în contra clasei opresoare, capitaliştii de stat sau particulari".
- Evenimentele din Germania (Clopotul, 13 iulie) : Viena lui Dolfus
(20 iulie) ; Conferinţele de la Paris (10 august 1934) ; In metropola băn
cilor (Clopotul, 3 august) "Anglia este patria marşurilor de foame - ca
şi America ce iau uneori forme neobişnuit de violente'~, descrle autorul de la faţa locului, manifestări ale crizei economice in Occident;
Două congrese (Clopotul, 24 august) ; Spartachiada (24 august) ; In cetatea eternă (Clopotul, 30 august) - "Atmosferă lde teroare, lipsă de entuziasm constructiv, tempo redus de criză, tăcere de spaimă, - dată ,ce
vorbe.şt~ Cetatea eternă şi celui mai novice vizitator. Şi Roma este
icoana întregii Italii, care aşteaptă o a doua adevărată "revoluzione",
consta1;a Constantinescu-Iaşi la 26 august în Roma şi avea să publice
numai peste 4 zile în Clopotul, cu operativitate de invidiat pentru condiţiile de apariţie de atunci ale ziarului.
Iată alte articole publicate în acei ani : In vulcanul austriac (Clopotul, 7 sept. 1934) ; Frămîntări interne (30 sept. 1934) ; Pace cu Rusia
www.cimec.ro

PLJT.LIC;ŞTI

193

DE VAZA

sovietelor (39/15 iunie 1934) ; Figuri războinic~ (41129 iunie) ; Acte ele
nebunie (43/13 iulie) ; Franţa unitară (45/27 iulie); Plenara Comitetului
naţional antijascist (52/14 sept.); Politica universitară (55/7 octombrie) ;
După atentat (57/19 oct.); In ţara lui Cremene (59/2 noiembrie) Arestat
la 28 noiembrie 1934, prof. univ. Petre Constantinescu-Iaşi îşi anunţa
cititorii. in Clopotul nr. 60/8 decembrie 1934 că "se află în a 10-a zi de
grevă a foamei şi neagă orice activitate subversivă". Avea să revină cu
colaborarea sa peste un an la editarea variantei intitulate Raza, în care
publică articolul Frontul popular (Raza, 4/16 august 1935) din care cităm :
Deşi ideia frontului popular a fost aruncată de unul dintre partidele
mu:1citoreşti din Franţa partidul extremei stîngi - din octombrie
anul trecut - , abia din vara curentă ea şi-a făcut loc în cugetul, nu
atît al conducătorilor partidelor de stînga, cît mai ales în conştiinţa
masebr de a reacţiona contra primejdiei mereu crescînde
fascismului
şi războiu.lui". Alte articole : Frontul popular în Grecia (SoareiJ.e, 1/25
august 1935) ; Cum trebuie înţeles Frontul popular (Soarele, 3/8 sept.
1935) ; Scriu pentru cei mulţi (Soarele, 6129 septembrie 1935) - un răs
puns la ancheta "Faclei", în care îşi defineşte poziţia, menirea ce şi-a
c>.sumat-o el, care o vedea a întregii intelectualităţi : nDatoria intelectualului am înţeles-o numai aşa : pentru integraLa lui aspiraţiilor maselor ;
pentru lupta fără teamă şi îndoială, alături de asupriţi şi neîndreptăţiţi ;
pentru înţelegerea lor şi înţelegerea ideologică ; pentru unirea tuturor
forţelor într-un larg- front de izbăvire".
- Pentru Abisinia, pentru pace (Valul; 2, Torţa, 1); Guvernul
Frontului popular (Torta, 2/8 noiembrie 1935).
- Pactul franca-sovietic (Soarele, 8/13 oct. 1935) ;

a

3. TUDOR ARGHEZI (21 mai 1880-14 iulie 1967) : o colaborare
nu prea îndelungată la Clopotul, dar cu un aport publicistic demn de
ca şi atunci cînd a fost publicată, în nr. 2 din Clopotul (7 iulie
mărimea sa. Una dintre tabletele pU!blicate sună la fel de actual şi astăzi, ca şi atunci cînd a fost publicată, în nr. 2 din Clopo-tul (7 iulie 1933) ;
O reluăm :
"Pace ?
Te gîndeşti uneori la pace. S-au gîndit şi alţii ca noi. Oarecari simil.i.parlamentari se adună, mereu, pe' un pămînt neutru, ca să viseze la Pace.
În ani de zile de lupte, de fapte mari şi de nedreptăţi în toate ţările
ei, Europa cumplit s-a duşmănit.
Au dispărut toate dogmele vremurilor liniştite, în care oamenii cultivaţi şi _politicoşi se suprimau unii pe alţii cu bună creştere şi fără
pic de sînge.
Sînt fapte cari ne-au schimbat judecăţile .şi au făcut din nol alţi inşi
decît înainte.
Unii - şi mulţi s-au anulat ta val(')ri morale definitiv. Este greu să
mai judeci, şi mai greu să nădăjduieşti.
V a mai fi oare pace ?
Va mai fi pace vreodată sau zguduită ca de o dorinţă neurastică de
a muri, omenirea va înceta să dureze ? Cine va pune capăt războaielor ?
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Sute de făbrici şi zeci de mii de lucrători muncesc la explozibile şi
ghiulele.
Mai este speranţă multă de ucis, războaiele pot să continue bucuros.
Dar cînd nu vor mal fi, poate, muniţii, cînd puterile de mu111că vor
fi în mare parte distruse şi pămîntul va refuza să se mai asocieze unei
omeniri tolerante, atunci se vor lupta duşmanii cuarmele vechi, vor juca
topoarele, furcile, parii - şi civilizaţii se vor goni cu pietre ...
Pacea se va încheia, poate, de la sine atunci cînd cîte un ultim om,
scîrbit şi paralitic, se va tîrî prin peil~>ajul de Apocalipsă al omenirii însfîrsi t defuncte."
· - Note de tren (Clopotul, 20/10 noiembrie 1933) este un pamflet
la adresa franţuziţilor, a semidocţilor : "Călătorii din clasa întîi sunt obligaţi, pe toată întinderea căilor ferate, să vorbească franţzeşte stricat",
sede el. După ce oferă un .şir de expresii colorate, autorul notează : "De
pildă cuvîntul apă, care şochează ecsesivmann în limba maternă, l-am
auzit rostit o, au,uă sau ouă, după districtul sau municipiul în care persoana rezidă. Dimpotrivă, cuvîntul ouă era rostit lezef, dezef şi ef .
... Nimic nu pare mai natural în trenul •express Bucureşti-Arad", îşi
încheie notaţiile autorul.
Intervenţiile sale în Clopotul au fost mereu însoţite de schiţa în linoleum a portretului său, realizată, ca şi întreaga ilustraţie a ziarului în
acea epocă, de Aurel Mărculescu, grafician de mare forţă expresivă.
4. N. D. COCEA - el a trăit între 1880-1949 - a colaborat chiar
din primul număr la editarea ziarului Clopotul. Cu prestigiul său care şi-1
dobîndise de mult în momentul cînd începuse să scrie pentru Clopotul,
în mod cert atrăgea atenţia publicului asupra acestei gazete.
- Ura lui Hitler (Clopotul, nr. 1/30 iunie) ; "Prin ură, se arată în
articol, Hitler a învins. Întrebuinţînd toate mjloacele, toate formele cele
mai josnice, el a ştiut să capteze milioane de oameni, din toate clasele sociale, dar pe care îi unea aceeaşi exasperare împotriva crizei în care se
zbate Germania. Ura - sentimentul cel ma~ abject - este apanajul oamenilor mediocri. Uniţi, prin această ură, bm·ghezii chinuiţi de foame,
funcţionarii rataţi, ofiţerii doritori de aventuri sîngeroase s-liu strîns în
jurul steagului cu crucea învîrligată pe care Hitler îl fîlfîie deasupra Germaniei. Şi, într-un marş forţat, ei au început să cutreiere ţara lui Wotan ...
fugărind, ucigînd, jefuind hipnotizaţi cu toţii de formula magică a lui
Hitler - ura ne va izbăvi. .. Lupta s-a dat : ura a învins şi Adolf Hitler
fostul uzgrav de firme, a luat în stăpînire scaunul pe care a şezut Bismarck. Şi exodul a început; .şi lumea civilizată s-a îngrozit. Un Heinrick
Mann, un Thomas Mann, un Einstein ... au luat calea pribegiei... Astăzi
Germania este pustie. Niciuna din gloriile ei nu mai luminează gîndirea
germanică. Mediocritatea domneşte şi se desfăşoară în cel mai monstruos
sabat... Pînă la urmă mediocritatea se :va prăbuşi copleşită de abjectele-i
tribulaţiuni şi poporul german se va trezi deodată din coşmarul care-I paralizează".
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- Dictatorul morţii (în nr. 17 oct. 1933) ; cităm din acest articol
"Hitler plămîndeşte un nou război mondial : e singura cale pe care poate
merge. Toţi nemţii sînt astăzi în uniforme şi crucea încîrligată, crucea
urii şi a sîngelui străluceşte pe uniformele lor. Trebuie să răzbune ru"'linea de la Versailles, trebuie să dea de lucru şi pîine zilnică proletariatului. De aceea e nevoit să provoace un război mondial, un război sîngeros, un război de gaze, un răz;boi care va mutila milioane de oameni dar
care - aşa crede şi speră Hitler şi acoliţii săi - va da lumii o nouă
Germanie, mai mare, mai puternică, mai bogată şi mai reacţionară ca
cea din 1914.
Bitler dacă nu cîştigă războiul Germaniei de azi este un învins, un
om mort. Dar nebuniei lui trebuie să i se puhă stavilă ! Tot tineretul,
toţi revoluţionarii şi intelectualii cu adevărat democraţi trebuie să se
unească şi să înceapă o cruciadă a păcii... Dictatorul morţii ameninţă pe
toţi. De aceea şi Românii în sufletele cărora mai! licăreşte dreptatea! şi
cinstea trebuie să se unească şi să dea tot sprijinul lor acelora care î.şl. sacrifică viaţa pentru a apăra omenirea de flagelul războiului şi de ura
reacţi unii".
Ultima sa prezenţă în Clopotul o semnalăm la 24 oct. 1946, cînd
acordă un autograf cu următoare dedicaţie : "Clopotului, la care am colliborat cu drag cu atîţia ani în urmă, îi doresc mulţi ani de apariţie în
libertate şi democraţie. 6 octombrie 1946. N. D. Cocea".
5. ILIE PINTILIE (1903-1940), membru C.C. al P.C.R., secretar al
Uniunii sindicatelor C.F.R., a fost un un publicist foarte activ şi dacă cutremurul din 1940 nu 1-ar fi îngropat su:b zidurile Doftanei partidul ar
fi: fost beneficiarul încă a unui militant de frunte pînă în anii construcţiei socialiste (vezi Ion Maximiuc, Presa Noastră, 12/1978). Davitl Salzberg ne-a povestit că Ilie\ Pintilie îşi scria articolele pentru Clopotul pe
hîrtie de ambalaj, dată fiind şi situaţia lui materială extrem de modestă,
pe care o reclama şi [n articolele sale. Dar din rîndurile scrise cu creionul
se degajă o puternică forţă, care se întreţine ;ardent de la un capăt la
altul al unui întreg foileton.
- Social-democraţia şi Frontul ·unic (Clopotul, 54/30 sept. 34) obiectînd unor conducători, ai Confederaţiei generale a muncii respingerea
aderării la Frontul unic, autorul notează că "în pofida acestor manevre,
muncitorimea română va duce la ;capăt lupta începută pentru înfăptuirea
Frontului unic". Articolul e publicat sub rubrica Frontul muncii.
- Crima cea mare (Clopotul 59}).934) : Luptele curajoase ale
muncitorimii ceferiştilor şi a minerilor de pe Valea Prahovei fac obiectul comentariului său, mai curînd un reportaj : "După împuşcarea în masă
a muncitorilor de la Griviţa au urmat arestările cu miile şi la urmă 'procesul de la Cons de război din Bucureşti, unde s-au dat peste 500 ani, de
puşcărie. Sub presiunea acţiunilor muncitoreşti sentinţa a fost casată şi la
procesul de la Craiova s-au scăzut pedepsele de la muncă silnică pe viaţă
l1~ 15 ani, iar celorlalţi la 10 ani. Energic şi cu/ frunrt:ea sus, Doncea1 a
spus : "Orice ne-ar aştepta pe mine şi pe tovarăşiV mei nu ne poate înspăimînta. Noi nu vom cerşi libertatea şi nu vom plînge. N-am făcut decît
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să luptăm pentru clasa din care facem parte ... " La fel şi Petrescu, cu
curajul ce-l caracterizează întotdeauna, el declara : ••Nu sînt bătrîn, n-am
decîţ 28 de an"i şi-mi este· indiferentă pedeapsa pentru că altceva mă că
lăuzeşte pe mine 'in viaţă afară de existenţa fizică : am un ideal pentru
care vreau să mor. Şi fac această mărturis~re ca să arăt că sînt conştient
.şi că singw· mi-am ales' acest drum» ... Şi teilalţi la fel". Am avut şi eu
cinstea să trec prin temniţile ciocoimii româneşti pentru că am îndrăznit
să spun că muncitorul moare de foame în timp ce acei care nu şCu ce-i
munca se scaldă în risipă şi belşug ... Acum, în ajunul zilei cînd urmează
să se judece recursul celor mai buni tovarăşi ai dasei munctitoare, tot
ce-i muncitor şi intelectual cu conştiinţa cinstită să-şi spuie deschis cuvîntul. Glasul lor să răsune de la un capăt la altul al ţării ca al unui singur
om. Puternic tre'buie să se înalţe strigătul de revoltă al nedreptăţii făcute
- casarea sentinţei şi libertatea pentru apărătorii clasei muncitoare".
A mai publicat : Economie dirijată? (Clopotul, 55/7 oct. 1933) ; O
nouă diveTSiune (Valul, 1/21 act. 1934); Pentru stabilirea unui adevăr
(Soarele, 6,'29 sept. 1935) : Trăiască Frontul Popular (Torţa, 1/1 noiembrie
1935) ; Pentru unitatea sindicală (Torţa, 2/8 noiembrie 1935) ;
De bună seamă că Ilie Pintilie a publicat şi alte articole la rubrica
Frontul muncii, pe care nu le-a semnat şi nu sînt prea greu de recunoscut. Noi le-am semnalat numai! pe acele sub care şi-a scris nurrnele autorul.
6. TUDOR TEODORESCU-BRANIŞTE, în timp ce era redactor 9ef
al prestigioasei publicaţii "Cuvîntul liber" (1933-1936) a colaborat şi la
Clopotul. Prima sa intervenţie se intitula Procesul lui Scarlat Callimachi
(Clopotul, 7/'11 august, 1933) ; "Cîteva zile parchetul nu se va mai ocupa
de borfaşii mahalalei botoşănene ... Paznicii ordinei se vor ocupa numai
de vina lui Callimachi. Cînd am aflat m-am grăbit să citesc articolul lui
Dallimachi (n.n. Căderea Babilonului). Mărturisesc că n-am găsit decît
talentul lui Callimachi. De aceea, eu cer - aici osîndirea lui Callimach.i.
Şi nu o osîndire uşoară. Nu. Ci pedeapsa cea mai grea, cea mai cumplită.
CalLmachi a săvîrşit crima oribilă de a ~ada din clasa lui socială şi de
a se integra în rîndurile mari şi multe ale celor oprimaţi. Ce~i pasă lui
Callimachi de suferinţele lucrtăorilor din atelierele Grivţei ? Ce-i pat.;ă
de necazurile ţărănimii? De ce se amestecă unde nu-i fierbe oala? De ce
nu trăieşte liniştit în lumea lui, între cei, care de veacuri au trăit din
~".munca şi din exploatarea ogorului românesc?"
- Semne bune (Raza, 1/28 iulie 1935).
7. ION V/NEA (30 aprilie 1895-1964) colaborează din primul nwnăr
la Clopotul. Hamlet în dialog cu Polonius dezbat probleme contemporane
ale artei în spiritul ideilor avangardiste ale autorului, în Promisiuni. O pagină de literatură bună oferă acelaşi autor sub titlul Duşmanii (Clopotul,
6/4 august 1933).
8. ISAC PELT'(', (1899-1980) este prezent cu cîteva creaţii de mare
sens.ibilitate :Un triptic grupat sub genericul Grădina fără miresme (Clo-
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potul, 20/10 noiembrie). Reluăm din "Ruga de seară" : ,,înfloreşte, doamne,
în surîs chipul de ceaslov al bătrînului întristat. Are picioare de lut, tremură şi suspină. E singur şi îşi numără anii cu groază, cu scîrbă, cu furie ... Toată lumea pleacă. Toată lumea are casă ... El, unde? Trimite,
dcamne, izbăvire ... " Tristeţea şi durerea le resimţim transmise direct şi în
"Buba rea" din care cităm : "Tăcerea e de pîclă. Buba rea a covîrşit uliţa
tăinuită. În casa doborîtă odihneşte copilul bolnav ... Buba rea a găurit
cîntecul si zîmbetul."
- Un tată fericit (Clopotul, 27/1 ianuarie 1934) ;
9. ILIE CRISTEA (1892-1958), publicist şi militant comunist, a fost
~i el prezent în Clopotul
- Broasca din fabulă (54/30 sept.), o analiză a vieţii politice din Polonia; O famile imensă (56/10 oct. 1934), evoluţia popoarelor Uniuaii Sovietice.
10. MATEI SOCOR a scris Spre Front unic în Clopotul hr. 48,'17 august 1934.
11. GALA GALACTION (1879-1961), simpatizant al mişcării socialiste, a fost prezent în Clopotul cu notaţiile sale In grădina Vîrnav din
Botoşani, reluate mai tîrziu şi în volum. Iată cîteva pasaje memorabile :
"Cine intră in acest oraş (n.n. Botoşani), aducînd ieu sine oricît de puţină
istorie liter:ară românească şi amintirea cîtorva poezii iubite în tinereţe
se simte tainic învăluit de umbra poeziei lui Eminescu ... Eminescu a stră
bătut aceste uliţi. A gîndit, a suferit, a prins întîile icoane din comoara
poeziei româneşti aici, printre aceste cărări cu lilieci. A fost un copil
zburdalnic, a fost tînăr cu slujbă la tribunal, a fost învinsul trist din zilele
din urmă, aici în cuprinsul Botoşanilor".
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CLOPOTUL 1933-1934. ARTICOLUL DE FOND- SEMNAL
DE ALARMA IMPOTRIVA FASCIZARII ŢARII, PUTERNICA
CHEMARE LA LUPTA IMPOTRIVA NEDREPTĂŢILOR
POLITICE ŞI SOCIALE ALE ORINDUIRII BURGHEZOMOŞIEREŞT'Î
VICTOR MAFTEI

Parafrazîndu-1 pe marele cronicar moldovean aş spune că nu e o ză
mai plăcută pentru suflet şi mai folositoare pentru minte decît aceea
de a răsfoi filele îngălbenite de vreme ale colecţiilor de ziare .şi reviste.
Sub colbul de aur al unor vremi de mult apuse dar pline de farmecul
bavă

unor dulci aduceri aminte, zac istoriile unor epoci, cu fapte scrise zi de zi
şi

ceas de ceas şi mai ales scrise în ceasuri de noapte de către trudiţi gazetari şi tipografi, oameni car;e' poate niciodată nu s-au aşezat la lucru cu
gîndul de a lăsa posterităţii operele [or, ci mai degrabă, au făcut-o pentru
a servi prezentul vremurilor frămîntate pe care le-au trăit înregimentîndu-se într-un sistem sau intrînd în conflict cu el.
De nicăieri nu cred că poate fi mai bine descifrată problematica complexă a unei epoci decît din presa vremii respective. Ziarul trăieşte o zi
- se spune adeseori. Da, trăieşte o zi dacă-1 raportăm numai la evenimentele prezentului respectiv. Dar ziarul nu poate fi şi nu este\ ceva efemer ci este o eternitate pentru eternitate, cu valori spaţio-temporale de
mare interes, un mijloc din care generaţiile ce vin după noi vor avea totdeauna de descifrat şi de învăţat. Nu cred în .alternativa renunţării la
serviciile ziarului, ale presei scrise, aşa cum prognozează unii specialişti
în mas-media invocînd ofensiva şi ascensiunea televiziunii, a celorlalte
mijloace de informare bazate pe electronică. Nici n-ar merita zia,rul o
asemenea soartă măcar pentru faptul că o colecţie de ziare - atît de încărcată cu evenimente .şi fapte tulburătoare prin bogăţia lor şi mesajul
ce-l cuprind, este mult mai la îndemînă decît elementele de înregistrare
fono sau vizuale.
Ziarul ca orice act de cultură se naşte într-un anumit moment al
istorie~ ca o necesitate mai mult sau mai puţin solicitată de clasele
societăţii. Spuneam mai înainte că ziarul înfăţişează cel mai fidel fră
mîntările şi zbuciumul unei epoci. E şi cazul ziarului Clopotul din întreaga
sa existenţă. Am cercetat - în lumina adevărului expus mai sus - doaJ'
un segment din această existenţă în măsură să argum1mteze cu pregnantă
veridicitatea celor afirmate : anii de început de apariţie- 1933-1934, ani
care au marcat puternit istoria Europei, îndeosebi, şi fireşte şi a ţării
noastre cu evenimente ce aveau să se răsfrîngâ deosebit de dureros in
perioada ce a urmat.
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Nici nu e nevoie să răsfoim toate paginile Clopotului acelor ani
p2ntru a ne da seama ce probleme a frămîntat epoca respectivă, ce atitudine şi în ce dlreţţie a acţionat ziarul E suficient să cercetăm articolele de
fond care - aşa cum s-a obişnuit dintotdeauna - pun în prim plan în
faţa cititorilor problemele cele mai ardente.
.
Ce crez .Şi-a înscris şi a urmat Clopotul acelor ani în hăţi:1ul unor
evenimente politice complicate în vremur~le tulburi ale anilor '30 din secolul nostru ? Să răsfoim aşadar colecţia 1îngălbenită de vreme dar deosebit de bogată a ziarului. Articolele de fond din Clopotul acelor ani se
înscriu pe două direcţii fundamentale de acţiune care au format coloana
vcrtdJrală a întregii sale publicistici : 1. chemarea maselor la luptă prin
tcate mijloacele împotriva fascismului, a fascizării ţării şi a războiului;
2. demascarea politicii de exploatare de către regimul burghezo-moşieresc
şi lupta împotriva nedreptăţilor acestui reg:m.
De altfel, în !chiar articolul de fond din numărul 1 al ziarului de
vineri 30 iunie 1933 intitulat simplu "Clopotul", într-un text scris cu litere
aldine cu multe sublinieri se arată : "Clopotul are un crez şi va lupta
hotărît fără a cunoaşte şovălrea şi nici tîrguiala pentru înfăptuirea lui.
O mînă de. oameni lipsiţi de răspundere morală au otrăvit ani de-a rîndul
sufletele cinstite dar necunoscătoare a realităţilor. Ei au sădit ura de rasă
şi au cultivat-o trăgînd numeroase foloase. Astăzi aceiaşi oameni caută
să capteze mulţimea pentru cea mai greşită dintre idei hitlerismul.
Pentru a arăta pericolul în toată goliciunea lui apare Clopotul".
În următorul număr (2 din 7 iulie 1933) în articolul de fond intitulat "Rostul nostru" ideia. este dusă mai departe : "Clopotul are un scop
bine determ;nat - lupta împotriva hitlerismului bolnav .şi sălbatec. Măr
turisim că primirea ce ni s-a făcut la apariţia primului număr şi speranţele ce s-au pus în Clopotul ne-au entuziasmat. Noi ne-am trasat drumul
şi deviza ... Jurnalul nu este o pagină dintr-o carte, ci o acţiune".
Este, fără îndoială, a""cest crez izvorît d:n politica partidului comunist,
aflat [n acei ani în ilegalitate, dar care a ştiut să îmbine, în mod înţe
lept, folosirea presei legale cu cea ilegală - Clopotul constituind o elocventă dovadă în acest sens crez care a fost urmat cu .fidelitate în toţi
anii de existenţă ai ziarului.
Articolele de fond ale ziarului Clopotul din anii 1933-1934 sînt
scrise în cea mai mare parte de către directorul - .şi fondatorul său Scarlat Calimachi sau alte [Jersonalităţi ale vrem1i. Sînt articole ofensive,
dense, bine argumentate, frumos titrate şi puse în pagină, culese în cele
mai multe cazuri cu literă distinctă, de obicei cu aldine, pe formate diferite, ceea ce atrage privirea şi atenţia cititorului. În mod obişnuit, articolele de fond se referă la fascism sau la fărădelegile regimului burghezo-moşieresc. Cînd e vorba de fascism se acţionează în două direcţii :
a) demascarea sa ca icleoiogie ce otrăveşte conştiinţa maselor ; b) chemare
la acţiuni hotărîte prtn.tru respingerea ei. Încă din numărul 3 (14 julie
1933) sub titlul "Cine este Hitler?", ziarul prezintă un portret (însoţit
de o caricatură) al conducătorului partidului naţional-socialist german Adolf Hitler : "Are figura ovală, fruntea lată şi încreţită, nasul lung şi
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,.CLOPOTUL" 1933-1934
ascuţit. O mustaţă a la Charlot umbreşte buzele
său c scurt, masiv şi puţin unsuros aşa cum îl

sale fine şi subţiri. Gîtul
au de obicei gutoşii. Actmiii curajul acestui demagog. Îţi pierzi răsuflarea ascultîndu-!, văzîndu-1

cun1 se

agită,

cun1 se îndoaie, cun1 se

torturează

ridicînd n1îna

dreaptă

p:nă

în p~afon, strîngînd pumnii ca şi cum ar fi vrut ..să sugrume un
cl.d versar."
Hitler pregăteşte dezlănţuirea u 1nui nou război ! iată strigătul
Clopotului anilor 1933-1934. Articolele de fond ale ziarului - inspirate
ev:dent din uriaşul efort al partidului comunist pentru a bara calea fascismului războinic - atrag atenţia, adeseori în mod parcă profetic, asupra catastrofei ce se pregătea pentru omenire, cheamă energic şi stărui
tor la acţiune pentru a pune stavilă cursei demenţiale a lui Hitler. Iată
ce scria ziarul în articolul de fond "Pericolu,l fascist" din numărul 13 din
22 septembrie 1933 : "Pericolul fascismului reacţionar devine mereu mai
o.meninţător. Acum caută să pătrundă in Austria, la noi şi în alte state
din Europa. Nu ne mai putem irosi energia ţinînd cuvîntări frumoase
şi redactînd proteste. Trebuie să acţionăm căci nu se poate şti dacă mîine
nu va fl prea tîrziu". În alt articol intitulat "Dictatorul morţii" (nr. 17
din 20 octombrie 1933), N. D. Cocea scria : "Hitler plămădeşte un nou
război mondial... un război sîngeros, un război de gaze, un război care
va mutila milioane de oameni. Dar nebuniei lui trebuie să i se: pună
stavilă".
Iată chemarea din alt articol de fond (nr. 13 din 3 noiembrie 1933)
intitulat "La marginea prăpastiei" semnat de Scarlat Calimachi : "Astăzi
sîntem din nou în preajma unui război. Dictatorii reacţiunii, conducători
ai fascismelor de diferite culori pregătesc, încetul cu încetul, tinerele generaţii pentru realizarea unui nou conflict sîngeros. Masele proletare nu
mai au timp de pierdut. Omenirea este la marginea prăpastiei : încă o
mi~care cît de/ neînsemnată .şi se va prăbuşi într-un haos înfiorător".
Ce chemare la acţiune putea fi mai limpede decît aceasta?
Azi după ce au trecut atîţia ani de la marea conflagraţie care a fost
cel de-al doilea război mondial, ne putem da şi mai bine seama cît de
îndreptăţită era chemarea Partidului Comunist Român exprimată şi
prin coloanele ziarului Clopotul - de a se uni eforturile întregului popor
pentru a se pune capăt ascensiunii fascismului, războiului. Dar dacă cei
ce trebuiau să audă n-au auzit sau nu au vrut să audă, omenirea a fost
nevoită să plătească un greu tribut de sînge, cu zeci de milioane de vieţi
omeneşti. Ceea ce ar putea da de gîndit şi astăzi popoarelor lumii căci
şi acum, ca şi în vremurile tulburi ale anilor 1933-1934, aşa cum scria
Clopotul nr. 10 în articolul "Calea adevărată" : "Spre firmamentul Europei se înalţă încet nori groşi de fum negru şi galben. Asemenea unor
aripi uri'a.şe, a unor păsări stranii şi prevestitoare! de nenorociri, ei taie
văzduhul în lung şi lat, întunecînd parcă cu ştiinţă, lumina. E fumul
greoi al sutelor, am putea zice al miilor de uzine din Europa în care
se făuresc arme, obuze şi gaze. Cuvîntul DESTUL rostit de milioane de
glasuri ar cutremura văzduhul lumii iar capitaliştii dornici de un trai
îmbelşugat şi tihnit ar renunţa la fabricarea tunurilor şi gazelor."
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mai adăugăm a1c1 şi ! acum, că un eventual război mondial, în
tehnicii militare moderne de astăzi ar insemna o catastrofă, de
atîtea ori multiplicată, faţă de ultimul război mondial care a secerat zeci
de milioane de vieţi omeneşti şi i8 distrus bunuri materiale de valori care,
practic, nici nu s-au putut calcula ? Că fiecare locuitor al Europei poate
fi ucis de peste 100 000 de ori, cu explosibilul existent ?
Iată de ce emiţînd judecăţi de valoare în această privinţă, apreciem
cu atît mai mult chemarea limpede la raţiune a conducătorului partidului :Şi statului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, către toţi conducă
torii de state de a pune capăt înarmărilor, [ndeosebi înarmărilor nucleare, conflictelor locale care se pot extinde, pregătirilor unui nou război
mondial.
O altă direcţie fundamentală de acţiune a Clopotului în primii ani
ai existenţei - ca de altfel şi în cei imediat următori - a fost demascarea
în toată goliciunep. sa, a nedreptei orînduiri burghezo-moşiereşti. Numai
simpla înşiruire a titlurilor articolelor de fond ne oferă o imagine asupra
virulenţei cu care gazetarii Clopotului acelor ani s-au ridicat împotriva exploatatorilor, abuzurilor, nedreptăţilor: "Căderea Babilonului", "Vremuri
pre-revoluţionare", "Procesul ceferiştilor", "Un sat cu cîini Mioşi", "Baba
se pieaptănă", "Lipitorilor României", "în săptămîna patimilor", "Dictatura", "Teroarea democraţiei româneşti" ş.a. la care menţionăm, la sfîrşitul înşiruirii, tocmai pentru a-i sublinia însemnătatea, titlul "Catapeteazma României s-a cutremurat" (nr. 54 din 30 sept. 1934) sub care titlu
Clopotul a luat o atitudine fermă, printre primele ziare din ţară, împotriva arestării unui grup de luptători din Comitetul Naţional Antifascist
din sectorul 2 negru din Capitală la sediul din !Strada Foişor nr. 9, printre care se afla şi tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi care luptători "ti:mp
de o oră au opus o dîrză rezistenţă eul toate că nu erau înarmaţi decît
cu hîrtie şi creion ca oameni ce veniseră la şedinţa săptămînală de sector." "Dar întrucît tema aceasta face subiectul unui referat aparte în cadrul comunicărilor noastre, nu vom insista asupra amănuntelor.
Era vremea cînd se judeca vestitul proces al ceferiştilor de la Griviţa.
Număr de număr, Clopotul şi-a i;nformat cititorii asupra mersului procesului, demascînd samavolniciile autorităţilor. Şirul acestor articole au
pornit cu "Căderea Babilonului" (nr. 5 din 28 iulie 1933) în care se arăta :
"în babilonul burgheziei mo:şiereşti, ~e judecă de cîteva zile, procesul
munci_torilor de la atelierele căilor ferate din Calea Griviţei. Cîteva zeci
de muncitori, după luni de chinuri suferite, sînt aduşi în faţa u:nui consiliu de război. Nişte indivizi în uniforme strălucitoare, cu sufletele reci,
cu pumnii grei, şi-au luat sarcina de judecători între oameni... Trcziţi-·vă
proletari ai fabricilor, ai cîmpurilor, ai gîndului ! Uniţi-vă şi porniţi lupta,
fără cruţare, împotriva celor mari şi cu mîinile mînjite de sîngele vostru.
Ceasul a sunat. Babilionul burgheţdei stă gata să se prăbuşească."
Articolul, aşa după cum se ştie, a fost socotit subversiv şi, pe baza
denunţului făcut de avocatul Jean Constantinescu, un cuzist notoriu, dicondiţiile
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rectorul ziarului Scarlat Callimachi a fost chemat în faţa Tribunalului
Botoşani pentru a da socoteală. La 30 august, Clopotul a apărut cu urmă
torul text, masiv, pe 5 coloane, cules cu corp 20 (literă mare) : "Pentru
acţiunea de apărare a mulţ.imii celor obijduiţi, pentru îndemnul la solidarizarea muncitorimii româneşti şi de pretutindeni, pentru adevărul spus
despre sîngeroasele incidente de la atelierele C.F.R. Griviţa, directoru~
nostru dl. Scarlat Callimachi a fost condamnat de către Tribunalul Boto.şani la un an închisoare, 10 000 lei amendă şi un an interdicţie. Justiţia
s-a pronunţat. Vom continua lupta pentru dreptate."
Societatea românească din anii 30 ai secolului nostru, bazată pe
exploatarea şi asuprirea maselor muncitoare, pe nedreptate şi umililnţă
a fost zguduită de puternice convulsii sociale. Apărînd uneori într-un tiraj
de-a dreptul impresionant, difuzat în întreaga Moldovă şi în alte zone ale
ţării, Clopotul a dat glas sentimentelor de revoltă ale celor mulţi, majoritatea articolelor sale de fond fiind un puternic rechizitoriu la adresa
conducătorilor ţării de atunci. Articolul "Un sat cu cîini rîid.şi" (nr. 12
din 15 septembrie 1933) este deosebit \de virulent în această privinţă.
Ciităm : "România ;noastră "mare" este, din păcate, astăzi mai mult ca
oricînd, un sat cu cîini rîioşi. Pe cînd ţăranul gîtuit de dări, de camătă
şi de capriciile samavolnice ale repre~entanţilor puterii, se tzbate în cea
mai cumplită mizerie, unii domnişori... se plimbă în limuzine scumpe,
alături de consoartele lor, împodobite de !blănuri şi giuvaeruri de preţ,
scuipîndu-şi dispreţul asupra mulţimii uluite de neruşinarea lor. Pe cînd
muncitori sînt asasinaţi, codoşii, cămătarii, jefuitorii bunului public i;şi
agonisesc averi, şi-şi depun o bună parte, în seifurile băncilor din străi
nătate. De aceea, orice român necăjit, batjocorit, schingiuit are dreptul
să se întrebe, şi nu în taină ci la lumina zilei, cît va mai dura această
tiranie a celei mai abjecte imoralităţi ?"
În "Baba se piaptănă" (nr. 15 din 6 oct. 1933) ziarul exprimă credinţa în lupta şi victoria proletariatului. "Ura răspîndită de rahiticii cu
crucea încîrligată în frunte prinde rădăcini adînci ; sărăcia\ înnebuneşte
şi pe cel mai liniştit dintre oameni ; Jtoată nesocotinţa, toată necinstea,
toată prostia celor mari trezesc în sufletele celor amărîţi sau chinuiţi,
o dorinţă nestrămutată de răzbunare. Baba se piaptănă, dar ceasul revoluţiei va suna curînd, curînd de tot."
Curajul de a demasca tarele societăţii capitaliste, a abuzurilor autorităţilor pînă la cel mai înalt nivel este una din trăsăturile esenţiale şi
de mare notorietate ale Clopotului acelor vremuri. Un caz doar : atacînd
camarila regală (în articolul de fond "Lipitorile României", nr. 18 din
27 act. 1933), ziarul demască parvenitismul celor din preajma familie;i
regale astfel : "Lupescu-tatăl din misit al unor proxeneţi supravegheaţi
de poliţie a ajuns părintele camarilei româneşti. Şi aceasta graţie "mascote;" lui: frumoasa Elena, /CU părul de culoarea aurului vechi". (Aţi
sesizat, fireşte, că e vorba de tatăl Elenei Lupescu, pe atunci întreţinuta
regelui Carol al II-lea).
În faţa unor asemenea argumente !Care prezintă ·de Ia sine ziarul
Clopotul ca un puternic instrument de luptă împotriva nedreptăţilor rewww.cimec.ro

VICTOR MAFTEI

204

gimului burghezo-mo.şieresc, împotriva ascensiunii fascismului 1 şi pregă
tirii unui nou război, se cuvine să apreciem la adevărata valoare curajul, pasiunea revoluţionară cu care gazetarii Clopotului acelor ani au participat, cu pana, cu sufletul şi cu mintea, pe baricadele luptei pentru
dreptate socială, pentru asigurarea independenţei şi suveranităţii patriei
ameninţată de hidra fascistă. Le-a fost fireşte, în permanenţă, călăuză şi
îndemn partidul comunist, vrerea sa de desrobire a poporului, de făurire a
unei vieţi mai bune pentru cei ce muncesc cu braţele şi cu mintea. Visul
acesta s-a împlinit în anii socialismului. Mulţi însă dintre gazetarii 7i
publiciştii care au scris în Clopotul acelor ani nu mai sînt printre noi.
Drept este ca acum la împlinirea unei jwnătăţi de secol de la apariţia
ziarului ~ă le apreciem cum se cuvine activitatea, să-i omagiem, să ne
angajăm că vom purta, pri,n vreme, făclia luptei pentru dreptate, pentru
înălţarea patriei pe culmile de progres şi bunăstare înscrise în Programul
Partidului Comunist Român.
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CONTRIBUŢIA POPULAŢIEI DIN JUDEŢUL BOTOŞANI

LA RAZBOIUL 1ANTIHITLERIST IN VARA ANULUI 1944
CONSTANTIN CLOŞCA

Botoşani, un nume cu rezonanţă în istoria României, este ţinutul.
ţării numeroşi oameni de seamă, iar spiritualitatea şi omenia

care a dat

fcrmentează

continuu. Acest ora:ş şi judeţ cu o istorie bogată, căruia

i se atribuie pe bună dreptate denumirea de veche vatră strămoşească,
<l constituit locul de desfăşurare a unor evenimente şi manifestări, contemporane ce s-au impus consemnărilor istorice. Cel de-al doilea război
mondial, spre exemplu, cu toată dimensiunea uriaşă prin desfăşurarea
1ui, a făcut ca cel puţin pentru România, Botoşanii să marcheze un loc

ui eFenimentelor devenite istorice.

Stabilirea frontului de răsărit pe teritoriul României, în partea de
nord-est a Moldovei, în primăvara anului 1944, a adus judeţul Botoşani în prim-planul evenimentelor pentru această parte a ţării. Reamintind contextul evoluţiei generale a celui de-al doilea război mondial se
impune să arătăm că în cursul anilor 1942-1943, evoluţia războiului
a devenit favorabilă Aliaţilor. Iniţiativa militară trecuse defin1tiv de
partea acestora şi se va menţine pînă la înfrîngerea definitivă a Germaniei hi tleriste şi aliaţilor săi.
Pătrunderea ,ostilităţilor militare pe teritoriul României ca urmare
a puternicei ofensive sovietlce, de la sudura anilor 1943-1944, însoţită
de succese remarcabile împotriva trupelor hitleriste, a fixat pentru mai
mult timp frontul pe aliniamentul: Rădăuţi, Fălticeni, l-'aşcani, Tîrgu
Frumos, Ia7i, Dubăsari (pe N.:stru). Aşadar, de la începutul lunii aprilie~
pînă la 20 august 1944, cînd se va declanşa 1aproape concomitent o nouă
ofensivă sovietică şi Revoluţia română de eliberare naţională şi socială,
partea de nord a fost încadrată într-o situaţie deosebită, aparte. Ju!deţele Dorohoi, Suceava, Botoşani (în totalitate), la care s-au adăugat părţi
importante din alte judeţe limitrofe ca Iruşi, Roman, Baia, Rădăuţi, a:U
devenit zonă în care era prezentă armata sovietică; aceasta din urmă
purtînd în continuare acţiuni militare împotriva nemţilor. Zona la care
ne referim era în aceste condiţii izolată complet de restul ţării, căpătînd
un statut sui-generis de teritoriu din care ifusese alungată armata gerwww.cimec.ro
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mană, păşind astfel pe calea unei noi organizări social-economice şi politice.
Victoriile repurtate de armata sovietică, precum şi jertfele făcute
în lupta împotriva Wermachtului, sprijinul acordat de aceasta luptei de
eliberare a popoarelor aflate sub dominaţia militarismului german sînt
incontestabile, unanim recunoscute şi nu ne vom opri asupra .lor. l;ri
lucrarea de faţă ne propunem să analizăm un aspect mai puţin abordat
de cercetarea istorică, şi anume efortul populaţiei româneşti din nordul
Moldovei, exemplificat în cazul nostru de judeţul Botoşani, contribuţia
acestei populaţii, prin sprijinul acordat trupelor sovietice în vara anulUl
1944, la lupta împotriva armatei germane, care continua să opună reziste:1ţă pe teritoriul patriei noastre. Este vorba despre adevărate acte de
eroism ale acestei populaţii, făcute sub diferite forme, în scopul sprijinirii efective a trupelor sovietice în lupta lor justă împotriva hitlerismului cotropitor.
Deşi s-a resimţit absenţa a multe documente de arhivă, absenţă datorată împrejurărilor războiului, s-a reuşit totuşi să se reconstituie o
imagine edificatoare asupra dimensiunii acestor eforturi de netăgăduit,
valorificîndu-se puţinele mărturii 1care s-au păstrat şi care aui putut fi
depistate.
Cetăţenii judeţului Botoşani, care n-au fost luaţi de "Valul" evacuârilor, au răspuns cu înţelegere şi din convingere unei intense şi utile
munC'l destinată lucrărilor genistice de consolidare a poziţiilor sovietice,
ameninţate, nu de puţine ori, a fi date peste cap. Între aceste lucrări
se detaşează tranşeele, aeroporturile militare, şoselele strategice, podurile,
căile ferate) şi alte asemenea lucrări destinate să servească armatei sovietice.
Munca obştească pentru lucrări de interes militar a constituit una
din formele concrete de susţinere a frontului sovietic. Aceasta a constat
dintr-un efort continuu a populaţiei româneşti din zonă, efort ce s-a
inregistrat pe parcursul lunilor aprilie-august 1944.
Dintr-un tablou privitor la "situaţia muncii colective în judeţul Botoşani" se desprinde faptul că pînă la data de 23 mai 1944, un număr ae
7 300 cetăţeni efectuaseră prestaţii militare 1 după cum urmează : plasa
Botoşani 2 600 oameni; plasa Suliţa - 3 200; plasa Bucecea - 200.
Din materialele consultate nu s-a putut desprinde durata de lucru sau
numărul de zile lucrate de fiecare grup, şi nici valoarea muncii lor. Mai
edificator este un tablou cu date furnizate de unele comune din acelasi
judeţ 2 , privind munca obştească de interes militar, în perioada de după
2,3 mai 1944

1. Arh. st. Botoşani, fond Prefect. Botoşani, ds. nr. 83/1944, f. 204.
2. Datele au fost centralizate de autor după mărturii aflate în depozitele filialei Botoşani a Arhivelor statului. A se vedea fond Prefect. Botoşani, dosarele :
50/1944, în intregime: 8L/1944, ff. 2, 37, 44; 83/1944, ff. 2-4).
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Nr. persoane

Zile-lucrate,
perioada

26 iun. -

200
400
300

Cristeşti
Coş ula
Copalău

Datare
document.

1

Obs.

2 iul.

26 iun.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dîngeni
Socrujeni

Româneşti

132
170
96
400
580
1273
330
400

TOTAL

4281

Băluşeni

Dîngeni

(iarăşi)

Durneşti
Frumuşica

Lozna

Presupunînd

că

cei 4 281 de

6 iul.

2 -

23 iun.
1 iun.
12 zile

cetăţeni

au lucrat în medie cîte 5 z11e,

rezultă un număr de 21 405 zile muncă numai în acest caz.
Situaţiile întocmite de comune (cele care au întocmit) nllj sînt concepute în acelaşi fel, din acest motiv l'}i încercarea noastră de a sintetiza

a fost mult îngreuiată. Unele dintre aceste statistici, borderouri sau liste,
cuprind date mai clare, complete, altele dimpotrivă confuze, incomplete.
O schiţă de tabel nu prea bine conturată redă cîteva date, de asemenei, edificatoare privind o_!3menii ce urmau a fi trimişi de comune ia
diferite locuri de muncă pentru interes militar 3 .
700
700
1200
1200

oameni
oameni
oameni
oameni

TOTAL

pentru
pentru
pentru
pentru

punctul
punctul
punctul
punctul

de
de
de
de

lucru Silişcani,
lucru Truşeşti,
lucru Todireni,
lucru Urziceni.

3 800

într-o altă situaţie statistică este consemnat necesarul de 4 055 persoane pentru munca de interes obştesc. La aceasta se poate adăuga lista
întocmită, nu se ştie la ce dată anume, de Prefectura Botoşani în care
este vorba despre mobilizarea a 6 400 cetăţeni la lucrări militare 4 , după
cum urmează : Botoşani - 2 000, Cucorăni - 400, Vlădeni - , 400,
M(înăsti)r(ea) Doamnei 400, Răchiţi - 400, Dumbrăveni - 400, Saicea- 400, Fîntînele- 400, Vereşti- 400, Corni- 400, Vorona Nouă400, Tudora - 400.
Cifrele enunţate pînă aici sînt relative .şi incomplete întrucît statisticile transmise de comune pot fi incluee şi în sintezele oferite de
plase sau judeţe. În alte situaţii, documentele se referă numai la solid3. Arh. st. Botoşani, fond Prefect.
4. Ibidem, f. 55.

Botoşani
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tări, fără a se putea desprinde faptul dacă s-a .şi executat ordinul prefectului. ln cele mai multe cazuri, da. Oricum, asemenea neconcordante
sînt minore faţă de ceea ce este dovedit că s-a efectuat, şi de faptul
că exemplele enunţate nu oglindesc totul. Alte numeroase date, nedep:state încă, pot întregi acest tablou. Numai din ce s-a arătat pînă aici,
rezultă că au contribuit la aceste acţiuni paramilitare peste 25 000 dP
cetăţeni, fără să cunoaştem numărul zilelor lucrate. De asemenea, acca~tă cifră reprezintă doar o parte infimă diin ceea ce s-a realizat. ÎntraJevăr, cerinţele în acest domeniu erau foarte mari, cetăţenii rcmân'
trebuind să răspundă unui număr corespunzător de lucrări necesare numeroasei armate sovietice; aproximativ un milion de soldaţ:i în toată
zona de nord a Moldovei. Nu pu;1em la îndoială faptul că multP d~n
asemenea lucrărl, unele speciale, au fost efectuate de însăşi armata cnvietică. Însă, contribuţia substanţială a populaţiei autohtone nu poate
fi neglijată.
Se poate aprecia că la astfel de activităţi a fost antrenată întreaga
populaţie aptă de muncă, atît de la sate cît şi de la oraşe. Un ordin al
Primăriei Botoşani este edificator în acest sens. Dispoziţiile la care ne
refer~m conţineau următoarea prevedere : "În oraş să nu rămînă decît
funcţionarii publici şi conducătorii autorităţilor". Mai puteau fi scutite
persoane indispensabile altor activităţi, ca mm·ărit şi panificaţie, spre
exemplu. In acelaşi context, la 16 mai 1944 Prefectura Botoşani adresa
un ordin primăriei oraşului cu acelaşi nume să "mobilizeze încă 2000 de
oameni" 5. Nu s-a putut stabili cîte persoane fuseseră deja mobilizate,
':Iacă mai era nevoie de încă două mii.
Lucrările n-au mers uşor, deşi populaţia era conştientă şi dădea tot
concursul unor asemenea acţiuni. Greutăţile veneau de la prea intensa
solicitare, îndeosebi a ţărănimii, în condiţiile unei acute cerinţe a mîinii
de lucru în agricultură, socotit şi acest domeniu obiectiv strategic militar. Intervenţiile repetate ale organelor administrative pentru scoaterea
populaţiei la lucru explică şi o anume neconcordanţă între cerinţele armatei sovietice şi posibilităţile de care dispuneau localnicii. O circulară
a Prefecturii Botoşani preciza spre exemplu următoarele : "Avînd in vedere ordinul Comandamentului militar al judeţului, transmis nouă 'azi
23 iunie 1944, vă facem cunoscut că nu s-au respectat ordinile noastre
de mobilizare trimise anterior; lucrările de interes militar ce urmau să
fie terminate la 1 iunie, nu Gînt gata nici acum. Pentru terminarea acestor lucrări - atenţionează ordinul amintit - considerăm mobilizată întreaga populaţie a jud.eţului nostru (subl. ns. - C. Cl.). Veţi lămuri pe
toţi locuitorii valizi, între 16 şi 55 ani - se menţionează în continuare că este în interesul nostru ca aceste, lucrări să se termine în 10 zile".
Mai departe se face precizar:ea că în caz de necompletare a numărului

5. Ibidem, f. 30.
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de persoane "se vor lua şi fete şi femei fără greutăţi familiale" 6 . Se rc>comanda totodată mobilizarea populaţiei evacuate 7 .
În multe cazuri, primar-i, cu toată bunăvoinţa de care dădeau dovadă, nu aveau cum să execute ordinele prefecturii, întrucît li se im:xl.neau eforturi peste posibilităţi. Iată cum motivează primarul comunei
Rcmâne.şti la ordinul de mobilizare a 400 de oc:meni : "D.n această comună nu aVfm nici un cm disponibil... întrucît toţi oamenii sînt îm;_Jăr
ţiţi la diferite lucrări cerute de către Armata Roşie" H.
Autorităţile ccmunei Lozna, făceau cunoscut, de asemenea, Ltptul
că "di:1. această comună s-au mobilizat pentru lucru 330 oameni, să presteze munci de război, care lucrează de 12 zile, şi în prezent este perioada
de praşilă a porumbului" 0 . lmpiegatul de poliţie, Mendelovici, delegat
de prefectura Botoşani pentru a recruta populaţia la lucru, a primit mai
intîi răsr;unsul primarului din Leorda că nu are oameni, apoi s-a convins personal că "într-adevăr nu se găsesc oameni pentru muncă deoarece
locuitorii acestei localităţi erau deja folosiţi la alte lucrări de interes
militar" 10 .
Un raport al preturei Ştefăneşti, din 21 iunie 1944, pune în evidenţă
acelaşi lucru : "În comuna Movileni, zilnir: se cer prea multe be,·aţe de
muncă ( ... ) la diferite lucrări de interes militar". Autnrii raportului arată
că datorita acestui fapt erau abandonate lucrările agrlcole, dînd e-xemplu că djn 1364 ha culturi de pr!măvară fuseseră pră11ite pîn3. la acea
dată doar 100 ha. De subliniat şi faptul că locuitorii erau luaţi direct de
la munca ogoarelor .şi duşi la lucrări de aerodrom uri şi tranşee 11 . Situaţii
identice au mai fost în localităţile Movila Ruptă, Truşeşti şi altele.
Este locul să arăt&m că procedeul scoaterii la lucru a populaţiei nu
era reglerpentat sau dacă exista o reglementare, aceasta nu se respecta.
Avem în vedere faptul că, pe de o parte, comandamentele militare sovietice apelau ia autorităţile româneşti cu care conlucrau, urmînd ca
aceastea să procedeze la o mobilizare jucLcioasă, în raport cu posibilităţile şi interesele fiecărei localităţi. Pe de altă parte, unităţi militare
ale armatei sovietice, independent de Comandamentul judeţean, recurgeau direct, din proprie iniţiaLvă, la scoaterea cetăţenilor la lucrări de
care aveau nevoie. În anumite cazuri, persoanele mobilizate erau scoase
la lucru de către militarii sovietici, iar în urmă veneau autortăţile româneşti să mobilizeze aceiaşi oameni. Sau se întîmpla invers. Mai mult,
abia întorşi după un număr de zile de la astfel de munci, trimişi de
unii, cetăţenii erau solicitaţi imediat de către alţii în aceleaşi scopuri.
Preţul acestei munci 1extenuante depusă de zecile de mii de oameni
din această parte a ţării este greu de evaluat. Eforturile lor au fost atît
de ordin fizic cît şi moral. Ei au infruntat adesea foamea, arşiţa soaref. Ickm, ds. nr. 50/1944, f. 40.
7. Referire la populaţia evacuată din zona

operaţiunilor

terior.
8. Arh. st. Botoş2ni, fond Prefect, ds. nr. 50/1944, ff. 29, 139.
9. Idem, Prefect. Dorohoi, ds. nr. 81/1944, ff. 37, 44.
10. Idem, fond Preiect. Botoşani, ds. nr. 50/1944, f. 141.
11. Idem, ds. nr. 106/1944, f. 70.
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lui, vîntul sau ploaia ; au străbătut pe jos distanţe apreciabile pînă la
locul de muncă. Dăm un singur exemplu doar, pe care-I socotim suficient de edificator : "în satul Tudora - se menţionează într-un procesverbal al organelor prefecturii Botoşani - se găsesc foarte mulţi lucră
tori pentru tranşee, lipsiţi de hrană, aduşi de la distanţe mari. Autorităţile comunale nu au hrană să le dea ... " 12.
Socotim necesar să arătăm că în această per~oadă s-au emis numeroase circulare, ordine sau hotărîri menite să mobilizeze populaţia la
lucru. Din conţinutul acestora rezultă că toţi cetăţenii apţi de muncă,
·cu unele excepţii, trebuiau să execute lucrări de interes obştesc. Prin
ordonanţa nr. 15 din 30 mai 1944. Consiliul cetăţenesc al oraşului Boto~ni a adoptat un astfel de document în care se stipula între altele că
"munca este o îndatorire a cetăţenllor acestui oraş". Fiecare locuitor
era obligat să servească interesele generale ale obştei, îndeplinind fie
o muncă în cadrul tÎndeletnicirilor sale, fie de folos obştesc. De asemenea, se mai prevedea că p2rsoanele apte de muncă, fără nici o ocupaţie, "pot n supuse ori de cîte ori ~nteresele generale o cer la îndator~rea de a presta serviciul muncii" 1'3. Această obligativitate viza lucrări
de interes general şi militar, ca drumuri, 'căi ferate, aeroporturi, tranşee etc. Aceeaşi ordonanţă şi regulament al muncii au fost extinse la
nivelul judeţului Botoşani, adoptîndu-se hotărîri în acest sens de către
Consiliul de colaborare, la începutul lunii iunie acelaşi an.
Din cele enunţate pînă aici rezultă că întreaga populaţie a juder
ţului Botoşani a participat la lucrări destinate frontului, ceea ce repre:..
zintă după cum se va vedea în continuare doar o parte dintr-un efort
uriaş, contribuţie de netăgăduit la lupta împotriva hitlerismului, la pregătirea ofensivei Armatei Roşii din 20 august 1944.

*

*
Un spn]m substanţial a acordat populaţia din judeţul Bot01şani
trupelor sovietice şi prin livrarea a diferite produse, îndeosebi alimentare. Această contribuţie se înscrie şi ea ca un efort suprem depus de
localnici în condiţiile în care principalul lo1· avut, cerealele şi vitele,
fusese diminuat ca /Urmare a jafuluiJ comis de trupele germane în retragere.
Acţiunea de colectare a bunurilor materiale şi alimentare necesare
armatei sovietice a fost organizată de către autorităţile locale româneşti,
la cererea Comandamentului sovietic. În acelaşi timp, s-au întreprins
măsuri de rechiziţionare direct de către unităţi ale Armatei Roşii. Şi
în acest caz, este dificil de evaluat cu exactitate valoarea contribuţ~ei
aduse de populaţia locală la întreţinerea armatei sovietice în perioada
12. Idem, ds. nr. 16/1944, ff. 1-57.
13. Idem, ds. nr. 240/1944, f. 2.
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aprilie-august 1944, şi prin aceasta la lupta contra fascismului. Datele
oferite de arhive sînt incomplete şi parţiale din cauza neîntocmirii la
vreme a actelor, a pierderii unor mărturii şi chiar a neînregistrării multora dintre rechiziţii. Din dovezile de care dispunem deocamdată rezultă
că numai pînă la 20 iunie 1944, judeţul Botoşani a livrat Armatei Roşii
următoarele bunuri 14 :
- fîneţe
-fîn
-porumb
-grîu
orz
ovăz

orzoaică

-

cartofi
fasole

-mazăre

-

făină albă

fă~nă

porumb
vite vii
carne
sare
săpun
sodă

caust.

sodă rufe
căldări

cuie
ca: ele
fier
carbld
scînduri
curele trans.

15
300
14 500
50 500
424 800
18 750
8 800
389 900
10 800
4 950
1 990
4 075
309 950
4 994

ha
kg
kg
kg kg
kg kg
kg·
kg
kg
kg -

porci vii

13 560 (nu se
specifică bucăţi

mezeluri
carne porc
la:1te
brînzeturi
unt
oi vii
pe li cele
păsări vii

-ouă

kg -ulei
alimentar
kg

ALTE PRODUSE
5 880 kg - vopsele
1 470 kg - unsoare căruţe
9 970 kg - hîrleţe
1124 kg
lopeţi
186 buc.- tîrnăcoape
5 634 kg
hîrtie
5 200 kg
cărbuni
21 804 kg
sîrmă
40 kg
acid sulf.
266 mc
oţel
80 buc.- fierăstraie

sau kg).
348
900
1 700
312
150
1 730
1 524
500
50 750

kg
kg
l
kg
kg
buc.
buc.
buc.
buc.

425 l
1127
2 020
2 885
5 225
168
1 000
5 275
4 090
412
1 015
350

kg
kg
buc.
buc.
buc.
kg
kg
kg
l
kg
buc.

In adresa de înaintare a tabloului, reprodus aici (întocmit de Biroul
aprovizionării serviciul economic), către Prefectura Bototşani se dă
următoarea explicaţie : "da:că la cantităţile totalizate în susmenţionatul

tabel se mai adaugă produsele livrate prin intermediul d-lui colonel
Neustad, maior Roşcov, şi produsele ce unităţile militare şi le-au procurat singure, totalizînd aceste date, din relatările primarilor, şi din cele
ce am văzut cu prilejul inspecţiilor pe teren, constatăm că marea majoritate a comunelor şi satelor din cuprinsul judeţului Botoşani nu mai
dispun decît de strictul necesar ; [n unele părţi nici chiar de strictul
necesar... " 15 . Mai precizăm faptul că, deşi bogat în date, tabelul repro14. Idern, ds. nr. 21/1944, f. 64,
15. Ibidem, ff. 64-66.
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toate comunele deoarece unele primării n-au trimis
la vreme, altele deloc.
Pentru a adînci, latura informativă a acestui aspect vom mai recurge
la cîteva dovezi grăitoare. Primăria comunei Loz:1a avea planificat să
colccteze, p~nă la data de 24 mai 1944 cantitatea de 200 000 kg cereale,
300 vite, 550 oi, precum !Şi 15 000 ouă "pentru hrana armatei sovietice".
Totodată, trebu~a să colecteze cantitatea de 1 600 kg lînă oi. Autorită
ţile comunale n-au putut asigura cantităţile recomandate de prefectură,
dar au făcut tot ce le-a stat în putinţă, colectînd 8 000 1~1 J cereale, 50
de vite, 60 de oi, lînă, ouă şi altele" lG. Este şi aceasta o dovadă a eforturilor deosebite depuse de populaţia din judeţul Botoşani, ca şi din
restul Moldovei de nord unde se aflau trupele sovietice, răspunzînd
astfEl unor împrejurări de extremă intensitate, .şi dovedind în acelaşi
timp maximum de solicitudine.
Dintr-un raport al centrului de comună Răchiţi, întocmit la 20 iunie
1944, şi adresat Prefecturii Botoşani, rezultă că satele acelei comune ;
respectiv : Răchiţi, Cişmea, Tulbureni, Teascu şi Stăuceni resimţeau acut
Jipsa de vite deoarece locuitorii fuseseră solicitaţi intens în această
privjnţă 17 . De asemenea, într-un memoriu adresat prefecturii Botoşani,
în februarie 1945, locuitorii comunei Vlădeni, referindu-se la vara anului 1944, scoteau în·· evidenţă între altele şi faptul că ei au contribuit
cu v~te pentru sprijinirea frontului "mai mult ca în alte părţi". Aceeaşi
situaţie şi pentru comuna Bucecea, unde la un moment dat "nu s-a
găsit nici o vită pentru a-i servi pe sovietici" 18, subliniindu-se astfel
lipsa de animale, datorată în primul rînd ridicării forţate de către nemţ.i
în retragere, dar şi ca urmare a solicitudinii de care au dat dovadă
cetăţenii acestor locuri faţă de cerinţele armatei sovietice.
În priv~nţa predării cotelor de produse de către populaţie pentru
sprijinirea frontului, existau anumite reglementări, dar care nu concrcrd<m între ele. De pildă cetăţenilor li se explica, în baza unor astfel
de re~lementări, că pentru întreţinerea Armatei Roşii trebuie să predea
o cotă de 80o;0 din produsele agricole 19 . Alte precizări. aveau în vedere
faptul, conform căruia cetăţenii erau obligaţi ca o anume parte din produse să fie predată armatei sovietice cu plată, iar o altă parte fără
plată 20 . Comuna Nicşeni, spre pildă, a livrat trupelor sovietice produse
după cum urmează : cai, cu plată 103 buc. ; fără plată -· 73 buc;
vite mari, cu plată - 1 485 buc., fără plată - 1 350 kg. În documentul
din care cităm mai sînt înşiruite ~i alte produse livrate armatei sovietice, fără însă să se mai facă precizarea, cu plată sau fără plată ; astfel :
porumb - 29 500 kg, orz ---. 10 500 kg, cartofi - 80 000 kg, ceapă 1 500 kg, ouă - 32 000 buc., păsări - 1 155 buc., lapte - 24 500 1., grîu
dus nu

cupr~nde
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ra~omte

16,
17.
18.
19.

Idem, fond Prefect. ds. nr. 81/1944, ff. 34, 44.
Idem, fond Prefect. Botoşani, ds. nr. 21/1944, f. 65.
Idem, ds. nr. 37/1945, nenum.
Idem, ds. nr. 47/1944, f. 106.
20. Ibidem, f. 111.
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435 315 kg 21 . Ordinul nr. 1 203/1944 al prefecturii Botoşani, conprecizarea că "trebuie să se predea armatei sovietice cîte 4/0 kg
grîu de flecare ha" 22.
Pretutindeni, Armata Roşie a găsit în aceste locuri "un larg şi dezinteresat sprijin" din partea populaţiei locale. Formele prin care populaţia din judeţul Botoşani a răspuns cerinţelor armatei sovietice sînt din
cele mai diferite. Între altele enunţate mai sus s-au asigurat condiţii
optime de activitate ; autorităţile româneşti organizînd aprovizioYlarea
cu tot ce era necesar. A fost întreţinută de primărie popota garnizoanei,
spitalele pentru răniţii de pe front, birourile în care lucrau ccmandamentele militare etc. Într-un borderou recapitulativ, intocmit de Prefectură, privitor la exerciţiul financiar 1944/1945, se justifica între altele, la capitolul cheltuieli privind întreţinerea armatei sovietice pînă
la 1 decembrie 1944, că a costat 2 017 934 lei. În documentul citat se
precizează că au fost asigurate cu cele necesare spitalele în care erau
internaţi soldaţii şi ofiţerii sovietici. Totodată se aminteşte despre dotarea cu materiale a unităţilor militare şi comandamentelor, precum şi
despre efectuarea a diferite servicii în folosul acesteia. În orice caz, la
totalul cheltuielilor in astfel de scopuri este trecută suma de 14 353 250
lei 2a.
În judeţul Botoşani exista un birou de rechiziţii, care avea obligaţia
să amenajeze în stare .de locuit ; cu mobilier, lenjerie şi altele, toate
unităţile militare ... 2". În acelaşi timp, armata sovietică a administrat
direct unele obiective industriale sau suprafeţe agricole.
Analizînd starea deosebită din nordul Moldovei, în condiţiile prezenţei trupelor sovietice în această zonă am reţinut eforturile şi contribuţia populaţiei judeţulu~ Botoşani la sprijinirea Armatei Roşii în
lupta pentru înfrîngerea hitlerismului ; contribuţie, care în comparaţie
cu sacrificiile generale, a fost mică, dar raportată la dimensiunile ţării
noastre şi la posibilităţile populaţiei de aici, evident a fost mare.
Situaţia specială, marcată de eforturile la care a fost supusă populaţia din această parte a ţării nu a încetat odată cu declanşarea Revoluţiei de eliberare socială şi naţională în România, ci ea s-a menţinut
pînă în luna octombrie 1944, cînd judeţul Botoşani ca şi întreaga zonă
din nordul Moldovei a ieşit din starea de izolare de pînă atunci, stabilind legături cu Bucureştiul şi cu restul ţării.
Acest lucru trebuie avut în vedere atunci cînd evaluăm efortu'l
amintitului judeţ, el fiind mai îndelung în timp, şi mai mare valoric
decît a altor judeţe ,şi localităţi din afara zonei în care timp de mai
multe luni de zile, în vara anului 1944, a acţionat armata sovietică .
Mărturiile vremii subliniază pe bună dreptate faptul că "în ciuda tutu-

ţinea

21.
22.
23.
24.

Ibidem.
Ibidem.
Idem:, ds. nr. 54/1945, nenum.
Idem, ds. nr. 38/1945, nenum
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ror greutăţilor ce păreau de neînvins, nevoile Armatei Roşii au fost
pe deplin satisfăcute". "Pe drept cuvînt această parte a ţării - se
subliniază într-un mesaj al Comitetului raionalei 25 nordului Moldovei
a P.C.R. - a fost un şantier de lucru pentru sprijinirea Armatei Roşii
în pregătirea ofensivei care avea să ducă la zdrobirea definitivă a fascismului" 26 .
•
Astfel, poporul român şi-a înscr:s efortul său alături de forţele
aliate la lupta împotriva Germaniei hitleriste cu cinci luni mai devreme
faţă de aug).lst 1944, printr-o apreciabilă contl"ibuţie materială şi umană
a populaţiei din acest colţ de ţară care este Nordul Moldovei, în cadrul
căreia un substanţial efort 1-a depus judeţul Botoşani.
În baza celor dovedite pînă aici, ca şi altele, neincluse în rîndurile de faţă, se poate conchide că armata sovietică nu a fost întîmpinată cu ostilitate de populaţia din zona amintită, ca şi de către întreg
poporul român de altfel, ci a fost primită cu bunăvoinţă, ca un aliat
în lupta comună împotriva hitlerismului. Aceasta explică atitudinea
prietenească şi de conclucrare a autorităţilor civile ·cît şi a cetăţenilor
români cu soldaţii şi ofiţerii sovietici, cu comandamentele militare ;
sprijinul masiv şi permanent acordat acestora, din prima clipă, adesea
peste puterile unei populaţii lovite crunt de soarta războiului.

25. Formă organizatorică teritorială a P.C.R. din acea perioadă. Raionala cuprindea mai multe judeţe şi era subordonată Regiunii. Referirea de faţă are în
vedere Raionala Moldova de nord a P.C.R. formată din judeţele : Baia, Cimpulung,
Dorohoi, Rădăuţi şi Suceava.
26. Arh. st. Suceava, fond Prefect. Rădăuţi, ds. nr. 34/1945, f. 19.
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DOCUMENTE INEDITE PRIVIND ACTIVITATEA
COMERCIALĂ A COMrSULUI BOTOŞĂNEAN IONICĂ TĂUTUL
IOAN MORARIU

În ultimele decenii, cunoscuţi cercetători români s-au preocupat
de viaţa şi activitatea comisului. Ionică Tăutul (1795-1830), autorul
Memoriului Cărvunarilor, întregindu-i biografia şi publicîndu-i numeroase scrieri social-politice, scrisori şi poezii 1.
.
După cum se ştie, în noiembrie 1824 domnul Ioan Sandu Sturza
l-a trmis pe tînărul comis la Istanbul, în calitate de secretar al Moldovei 2 . Acolo a rămas pînă la moartea sa prematură.
În anii cît a stat în capitala Imperiului Otoman Ionică Tăutul a fost
nu numai secretar, ci şi negustor. Între anii 1825 şi 1828 el a încheiat
contracte de tovărăşie pentru practicarea comerţului cu căminarul Ilie
Gherghel, spătarul Costache Li:pan şi aga Nicolae Bosie. Aceste contracte au fost publicate în anul 1974 3 .
În filiala Iaşi a Arhivdor Statului se păstrează şi alte documente
privitoare la activitatea comercială a lui Ionică Tăutul. La patru dintre acestea - toate inedite - ne vom referi în continuare.
Primul document poartă data de 18 ianuarDe 1825 şi conţine o listă
de· mărfuri aduse de la Istanbul de către căminarul Ilie Gherghel, asnciatul comisului. Valoarea acestor mărfuri (fesud, şaluri, capoate etc.)
se ridica la 5 447,5 lei. Suma aceasta era foarte mare, cu ea putîndu-se
cumpăra atunci în Moldova 74 vaci, sau 545 oi, sau 181 chile grîu de
Galaţi (adică 56 tone) 4.

1. In lucrările_ public~te amintim: Gh. Ungureanu, D. Ivănescu, Virginia

Isac~ Doc~n:ent~, Ed1tura ~m.er_va, _Buc~reşti, 1973, vol. r, p. 88-118 ; Dan Mă

~uca, Ionzca Tautu - pagzm medtte, m "Revista de istorie si teorie literară"
om_u~ 1\ nr. !/1966, Ed. Acad. R_.S.R~ p._ ~39-_149 ; Idem, Scris~ri inedite ale lut
Iomca Tautu, m ."Anuar de lmgv1shca ŞI 1stone literară" Iasi Ed. Acad R s R
t_omul xrx_, 19_68: p. 189-197 ; Ionică :I'ăutul (1795-1830), Sc~ieri social~politic~'
Ed1tura ştunţif1ca, Bucuresti 1974 (cuvmt îna 1·nte stud'
· t d t·
·
'
E1111'l v·1 t .
·· ' •
IU ln ro UC IV SI note de
B
Editura· Minerva
: osu), 3ti::>, p. ; Al. Salcudescu, Literatura epistolară
u_cuMreştJ, 1972, p. 76--:-77 ; Paul Cornea, Originile romantism~lui românesc Edi:
t Ui a 1nerva, Bucuresti 1972
'
~- Gh. Ungurean~. _D. ·~vănes~u. Virginia Isac, op. cit., p. 93-94.
"· Ppbhcate. de Emil Vr:tosu m op. cit., p. 318-319 ; 330-331 ; 335-3 4 3.
sfîrsit~i ~~~n a~uJcavriiUII' lPreţU:n!e cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova la
- ea şt mceputul sec. al XIX-lea în c · · "" M
·
.
. ·
deţean de Istorie şi artă Bacău, VII, www.cimec.ro
1975, p. 128, 137 şi 140.
" ar pica '
uzeul JU-
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Al do]ea document este o scrisoare trimisă de aga Constantin Carp
comisului Ionică Tăutul la Istanbul pe data de 1 februarie 1825. Comisul era rugat să-i trimită agăi o "piatră de zmarand" şi "un cheptene
de filde.ş pentru barbă".
Documentul următor este o însemnar~ făcută de "Ilie Gherghel
rovarăş" în legătură cu unele mărfuri aduse în Moldova de la Istanbul
·şi altele cumJ:ărate în Moldova pentru Istanbul. Documentul poartă
data de 18 martie 1825 şi din el rezultă că în Moldova au fost vîndute
{'apoatc, ciubucuri, fesuri, şaluri şi alte mărfuri turceşti în valoare de
6 785 lei. Această sumă a fost întrebuinţată pentru unele cheltuieli şi
pentru cumpărarea a 303 perechi de pielicele negre d~·. miel pentru a fi
trimise la Istanbul.
Ultimul document este o scrisoare din 4 aprilie 1825 a lui Costache
Burghele către comisul Ionică Tăutul la Istanbul. Costache Burghele
confirmă primirea a doua suvaele şi a unui pieptene şi îl roagă pe comis să-i trimită nişte ciubote.
Cons:derăm că aceste patru documente pot contribui la mai buna
cur:.oaştere a activităţii comerciale a comisului botoşănean.
1

1825, ianuarie 18. Insemnare de mărfurile aduse de la Istanbul la Iaşi
des către căminarul -Ilie Gherghel, asociatul comisului Ionică Tăutul.
Par[ale]

No.
437

50 fesuri
4 imameli
2 tarabuluzuri
1

şal

3 suvaeli
2 capoati cu un
4 imameli mici

beşlic

20

1 800
270
1200
420
900
360

(?)

5 447

20

Adică cincii mii patru suti patruzăci !)i şapte lei, doauăzăci par[ale] cuprindi cumpărătura a 66 bucăţi de lucru ci să triimet la Eş prin mine. 18:25,
ghenar 18.
Ilie Gherghel, căminar *
* Arh. St. Iaşi, fond Docun:1'mte, P. 252/18.

2

1825, februarie 1,

Iaşi. Scrisoarea agăi
Ion:că Tăutul la

Constantin Carp
Istanbul.

către

comisul

Părinţăşti îmbrăţoşîndu-te, dulce te sărut,
iubite kk. Ioane !
Din ceasul ce te-am cunoscut nu te-am socotit după vîrstă în inima me
decît ca pe un fiu, şi totdeauna aşa te voi socoti. Titlu de frate ţi l-am dat după
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politică, dar fiindcă mulţămire dum[ita]le să stinjineşti întru aceasta,
împlinesc pretenţie dum[ita]le cu ştiinţa ce-mi dai că eşti sănătos. M-ai
mulţămit pre mult. Milostivul Dumnezău asămine să te păzască pentru totdeauna.
Noi iarăşi, din a sa îndurare sîntem sănătoşi.

a lumii
iată că

Mărioara, cunoscătoare de agiunsu pentru neuitarea şi evgtenia ce-i arăţi,
faci a sali multe închinăciuni. Şi, după aceasta, te pofteşti pen'ru piatra de
zmarand. Dacă însă nu i s-au găsit părechi, să o iai şi să o triimiţi, fi.indră aici
au găsit una întocmai, pe care au şi cumpă,·at-o, dar de s-au găsit apoi pe amîndouă, .iarăşi vei faci bine a le priimi dum[nea]ta şi a le trEmite, b:nevoind a mă
înştiinţa cîţi bani este şi unde să-i dau, pe care îndată îi voi şi număra. Poftesc
să mi să cumpere un heptene de fildiş pentru barbă. Să fie de mijloc, şi să mi
să triimită. Şi iarăşi, cîţi bani va fi, îi voiu răspunde la locul ce vei rîndui.
îţi

Catinca,
Iţi

mulţămind

pentru neuitare,

îţi

aduci

căzutili

închinăciuni.

mulţămăsc

pentru bunele cuvîntări ce-mi aduci asup~·a să::bătorilor trecute, inima me ţ-au dorit de atunce asămine.
Neindemănările nu m-au iertat de a implini în pripă aducerea datornicilor
meli heretisiri cătră făcătorul binelui,
scrisoarea ce îi ad -esarisăsc, totodată
dîndu-i-a, mă rcg să-I încredinţăzi şi
şi nu îndrăznesc a mai ceri răspunsu,
minarea sa, şi cătră dum.[nea]ta.
l<:şii,

Eu sfirşăsc, imbrăţişîndu-te
1825, fevr[uarie] 1.
Al dum:ita]le iubitor ca un

încă

luminatul beizade Necula::hi, precum prin
cu heretisire, mă şi dizvinovăţăsc. Deci,
dum[nea]ta de a me credinţă şi supunere,
ca să nu mă arăt supărătoriu, şi cătră luodată

laşi,

mă

hsămnE>zu

cu

toată

plăcerea.

părinte,

Costandin Carp,

* Arh. St.

şi

agă

*.

fond Docurr. 1mte, P. 126/92.
3

1825, martie 18. Insemnare făcută de Ilie Gherghel. asociatul comisului
Ionică Tăutul, în legătură cu unele mărfuri.
lnsămnare

de vînzare lucruri luate în
1 1825, mart[ie] 18.

tovărăşie

No.
2
4
4
2
3
40
1

cu d[lui]
Lei

capoate, cite şasă suti lei unul
tacîmuri di ciubururi
tacîmuri mici
tarabuluzuri
suvaeli
fesuri
şal bun .

1 200
2 200
485
360
560
480
1 500
6 785
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Lei

IOAN MURARIU
Adică şasă mii şapti sute optzăci şi cinci lei au cuprins toate lucrurile.
Banii întrebuinţaţi in marfă de o suma banilor in gios arătaţi.
Par[ale]

2 992

20

Lei

Par[ale]

Pe 303 tacimuri chelceli negri,
2 000
464

20

528
2 992
95
~

20

Deosăbite

20
cheltuieli,

~nsă

însă

:

Pe 250 părechi, cite 8 lei.
Pe 29 părechi, cite 8 Iei
20 par[ale]
Pe 24 tacimuri de moca (?)
cite 22 lei tacimu.
:

CJ88
Unui ficior ci s-au triimis la Galaţi pentru priimire
lucrurilor triimesă pe apă.
30 Telalicul pentru chelceli.
25 Chirie magazali
aşteptindu-să să vii marfa.
6 Vătavului de călăraşi pentru 3 tacimuri chelceli
ce au dus.
4 20 Pinza pentru invelit . . . .
30

66
3 154

3 631

95 20
Pe 3 tacimuri ce s-au triimes cu
Adecă trei mii una sută cincizăci
Rămîn

torii

vătavul
şi

de călăraşi.
patru lei facu acestea.

ca indată ce voiu mai socoti un mic cusur din da. . . . . . . . . .1

să-i

6 785

Ilie Gherghe,

tovarăş

*

1 Cuvint ilizibil.
* Arh. St. laşi, fond Documente, P. 252/21.
4

1825, aprilie 4, Iaşi. Scrisoarea lui Costache BurgheZe
comisul Ionică Tăutul la Istanbul.
Scumpul mieu cucoane

către

Ionică!

Am primit două sevaele şi un cheptine şi am rămas tar·e mulţămit. Ah !
fi sărutat, dar trebuia să :alerg la Tarigrad ca să te aflu. Eu îţi sînt mult
datoriu, imi pare rău însă că nu-mi dai prilej să te slujăsc. Cu toate aceste, ceea
ce pot face împlinesc, şi pe ceea ce sint stăpîn îţi jărtvesc. Inima me de mult este
a dumi[ta]le, ea crede că îşi împlineşte toate datoriile.
Te heretesăsc pentru svintele sărbători ce au trecut, şi pentru cele de acum
inainte viitoare, ca să le petreci cu întreagă sănătate in şir de nenumărate zile,
dobîndind deplin tot ceea ce doreşti.
Nădă;duiesc că cu al doile îţi voi triimite şi adeverinţa căminarului Gberghel de priimire banilor ce !IT'ă rinduieşti să-i dau.
Cibotele să mi le triimiţi.
Te-aş
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Pentru o scrisoare ce am adresarisit prin dum[nea]ta luminatului beizade
Neculachi, nu mă înştiinţăzi de au fost priimită.
Am adus închinăciunile dumi[ta]le la toţi acei cătră care ai bine voit a mă
însărcina .să Je ară.t. Găteşte-te acum să pdimeşti pe aceloM, cu asupră de
măsură.

O. sărd[ar] Dimitriu îţi triimite multe frăţăşti închinăciuni şi te pofteşte
pentru brîile (?) dum[isale], ca să să facă fără multă cheltuială însă.
Rămîi sănătoşăl, iubeşte-mă precum te iubesc şi nu conteni a scrie fratelui
si slugii dumi[ta]le, Costachi Burghele.
Apr[ilie] 4. 825.
• Arh. St.

Iaşi,

Eşii

fond. Documente, P. 126/97.

*

UNVEROFFENTLICHTE DOKUMENTE tJBER DIE KAUFMANNISCHE
TĂTIGKEIT DElS "COMIS" 1 IO'NICA TAUTUL AUS BOTOŞANI
Zusammenfasung
Ionică Tăutul (1795-1830), der Autor bekannter sozial-politischer Schriften,
Yerlebte seine botzten Jahre in Istanbul. In der Hauptstadt des osmanischen
Reiches fi.ihrte er eine rege kaufmănnische Tătikkeit : in die Moldau schickte er
bestimmte turkische Waren und bekan vor dort andere Wal"'en.
Der Autor veri:iffentlicht vier unberkannte Dokumente und ergănzt damit
die Biographie des "comis" Ionică Tăutul.
1 rumănischer

Adelstitel.
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Document din 1 februarie 1825, p. 1.
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Document din 4 aprilie 1825.
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DOI REVOLUŢIONARI PAŞOPTIŞTI BOTOŞĂNENI
BUCOVINA: NICOLAE PISOSKI ŞI DIMITRIE RALLET
IONEL B<EJENARU

Numeroase sînt în istoria noastră naţională evenimentele în care
legăturile, conlucrarea, participarea

efectivă comună la cursul lor a tuturor românilor, dincolo de delimitări
le teritoriale impuse de imperii, s-a
materializat, rodind într-o continuă
luptă pentru triumful idealului de
Lnire, imprimînd întregii istorii un
caracter, în primul rînd, unitar.
Revoluţia română din 1848, cu
evoluţia succesivă a momentelor ei,
de la cele pregătitoare la cele de
acţiune deschisă, cu marea sa cuprindere a teritoriilor locuite de români, regăsită în scopurile comune
ale programelor, în pretzenţa laolaltă
a moldovenilor, bucovinenilor, muntenilor, transilvănenilor, într-una sau
alta din provincii, confirmă în cel
mai accentuat grad făgaşul istoriei
şi
aspiraţiilor
comune. Marele ei
NICOLAE PISOSKI
fruntaş, Nicolae Bălcescu se făcea
ecoul vrerii tuturor : "Vrem să fim
o naţie, una, puternică şi liberă prin dreptul şi datoria noastră, pentru
binele nostru şi al celorlalte naţii, căci voim fericirea noastră şi avem
o misie a împlini în omenire" 1. Şi, mai accentua, luminatul patriot :
"Aceste condiţii de putere, de cari avem nevoie, nu le putem găsi decît
în solidaritatea tuturor românilor, în unitatea lor într-o singură naţie,
unire la care sînt mehiţi prin naţionalitate, prin aceeaşi limbă, religie,
obice~uri, sentimente, prin poziţia geografică, prin trecutul lor şi, în
sfîrşit, prin nevoia de a se păstra şi de-a se mîntui" 2 •
1 Nicolae Biilcescu, "Mersul revoluţiei în istoria românilor", in "Gîndirea
despre Unire", Ed. Politică, Bucureşti, 1966, p. 52.

social-politică

2 Ibidem.
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Moment de vîrf al revoluţi~i paşoptiste în Moldova, acţiunile din
27 martie/8 aprilie şi din ziua următoare, represiunea care le-a urmat
au marcat limitarea activităţii revoluţionare pe cupr~nsul Moldovei, dar
neîncetarea ei, locul continuării numindu-se ori Transilvania, ori Muntenia, ori Bucovina. Şi chiar dacă Mihail Sturdza a instituit o aspră
prigoană, mulţi din cei rămaşi în ţară, surghiuniţi la cîte-o moşie
SH'.l mănăstire, n-aveau să fie străini de activitatea fruntaşilor obligaţi
la em:graţie, d_mpotrivă, se vor manifesta prin legături şi conlucrare_
În Bucovina avea să se afle la un moment dat grosul •fruntaşilor
revoluţiei, intraţi succesiv, unii venind de la Braşov, din Transilvania
(Gc orge Sion, Zaharia Moldovanu, Grigore Balş, Petrache Cazimir, Vasile Akc~andri şi alţii), cîţiva d~ntre ei (G. Sion, Lascăr Rosetti, Petrache
Cazimir şi Alecu Russo) participanţi la Adunarea de pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj. Lor li se adaugă Vasile Măline~cll\, Vasile Canta, Gh,
Cantacuzino, Dimitrie Rallet, Nicolae Pisoski 3 - aceştia din urmă menţionaţi în titlul comunicării de faţă. Pe acesta din urmă, bu:1.ăoară, intrat
în Bucovina, la 24 iulie 1848, în dreptul satului .Boian, raportul pichctului ce grăniccri îl menţiona ca fiind din Botoşani, holtei, în vîrstă de
32 de ani"· (n.n. Botoşanii păstrează şi azi casa în care a locuit). În
mai multe cazuri, ca în cel de mai sus, intrarea în Bucovina era înlesnită
chiar de autorităţile austriece. Puţin mai înainte, în aprilie 1848, ispravnicul de Boto.şani îl trecuse pe fraţii Petrache şi Costache Cazimir prin
zona Dorohoiului, motivînd cu studiile pe care aceştia ar avea de urmat
la BerLn 5 .
Mihail Kogălniceanu a sosit în Bucovina în luna august a anului
1348. Lista moldovenilor refugiaţi în Bucovina cuprinde şi pe Alexandru
I. Cuza, J\1anolachi Oostachi Epureanu, Alexandru Moruzi, Smărăndita
Rallet 6 .
•
Cel'lld.uţii, cu celei două hoteluri "de Moldavie" şi "de Pa:ris"
forfllteau de moldoveni. Cei veniţi de dată recentă - după un mai lung
pelerinaj - se puneau la curent cu starea lucrurilor din Moldova, unde
--- o află noul sosit G. Sion - "excesele guvernului se făceau din zi în
zi mai nesuferite ; violări de domiciliu, arestări, maltratări, persecuţiuni
de tot felul se făceau în toate zilele, fără cruţare şi fără teamă de răs
pundere. Oamenii cei mai meprizabili formau guvernul lui Mihai Sturza;
ciocoii cei mai neruşinaţi, mai corupţi şi mai venali îşi băteau joc de
tot ce era nobil şi onest în ţară" 7. Mai survd,ni şi o cumplită epidemie
::h~ ho)t>ră în Moldova, motiv care a adus noi refugiaţi la Cernăuri. "ln
toale zilele primeam scrisori - nota acelaşi G. Sion - care ne anunţau
cîte o nenorocire, cîte o pierdere printre amicii şi rudele noastre" tl.
3 Vezi Teodor Bălan, "Activi~atea refugiaşilor moldoveni in Bucot:ina 1848",
Sib:u, 1944.
4 T. Balan, op. cit., p. 5.
5 Ibid., p. 4.
6 Ib., p. 6.
7 George Sion, "Suvenire contimpurane", II, Buc., Ed. Minerva, 1973, p. 138.
8 Ib., p. 139.
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Mulţi refugiaţi

moldoveni, mai lipsiţi de mijloace materiale, au tras
de la început la familia Hurmuzachi, la Cernauca, ulterior venind .şi unii
de la Cernăuţi şi din nevoia unităţii de acţiune, şi din cauza holerili, în
extindere şi aici" Hurmnzăcheştii fiind mai mult decît o gazdă ospitalieră "Casa acestora era casa lui Avraam; totdeauna deschisă şi gata
a îmbrăţişa pe orice trecător sau emigrat care ar H purtat numele de
român" 0. Cadrul era fertil continuării faptei revoluţionare : Aici, la
Cernauca Hurmuzăcheştilor, ei înşişi conducători ai culturii româneşti
de acolo ; "se convorbia mult, de oamenii cari ştiau din saloanele Iaşului
meşteşugul convorbirii spirituale, se redactau memorii, se alcătuiau
broşuri de luptă, se ascuţeau versurile satirelor personale, se întreţinea
o întinsă corespondenţă cu cei de acasă" 10 .
Între acţiunile organizatorice ale revoluţionarilor moldoveni în Bucovina un loc şi rol important îl ocupă înfiinţarea, la 26 iunie 1848,
la Cernăuţi, a Comitetului revoluţionar - dată în care sînt reda,~tate
Statutele. Cu o zi îna:nte ele fuseseră aprobate, în cadrul unei şedinţe
plenare, mai hotărîndu-se înfiinţarea unui fond, respectiv a unei comisii
pentru administrarea banilor încasaţi, acţiuni menite să sprijine activitatea revoluţionară. Erau prezenţi la această primă şedinţă Costachi
Negri, Alecu Cuza, Iancu şi V. Alecsandri, Alecu Hurmuzache, Petrache
Cazimir, N. Pisoski, G. Cantacuzino, Toader şi Iorgu Sion, G. Dulcescu,
Zaharia Moldovanu, Curius, N. Dimitrescu 11.
Desprinzînd din activitatea Comitetului pe aceea a lui Nicolae Pisoski. cum ne-au propus, facem sublinierea că ea a stat sub semnul activităţii practice, mai mult, fire~ sa fiind a unui om de acţiune, lucru care
ne trimite cu gîndul la acea memorabilă şedinţă a partidei naţ.ionale din
Moldova din 3 ianuarie 1859 de la Sala Elefant din Iaşi, cînd i-a somat
cu arma pe cei prezenţi să-i accepte propunerea ca Domn al Moldovei
a lui Alexandru Ioan Cuza. Acum iată-1, cu ocazia primei şedinţe, din 25
iunie 1848, primind împreună cu G. Dulcescu sarcina o;;ă se ocupe cu
strîngerea banilor în Moldova 1:2. · La a 2-a şedinţă, la 27 iunie, animat
de intenţii bune, constructive, Pisoschi a propus ca refugiaţii să întreţină legături cu gruparea de patrioţi din ţară, cu toate că şeful ei, Nicolae
Istrati era destul de suspect în privinţa fidelităţii, supoziţie' confirmată de evenimente ulterioare, fapt pentru care propunerea a căzut 13.
Prezent statornic în viaţa Comitetului, alături de tovară~ii de idei - il
găsim şi la şedinţa din 2 iulie 1848, de la care datează ultimul procesverbal cunoscut 14 şi nu fără temei, e de presupus, şi în activitatea ulterioară, o dată cu comasarea celor mai mulţi revoluţionari la CE':rnauca.
9 Ib., p. 140.

10 Radu S. Dragnea, "Viaţa lui Alexandru Russo". Fragment din "Scriitorii
basarabeni", in "Neamul românesc literar", nr. 43-44, 15 nov. 1912, p. 686, cit.
.Istoria literaturii rorr.-âneşti", III, p. 54.
11 T. Balan, op. cit., p. 14.
12 Ibid., p. 15.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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De altfel, contactul cu cei din ţară nu era doar o obsesie. Au existat prilejuri ale unor contacte apropiate, ca să nu mai vorbim de bogata
corespondenţă întreţinută. Unul din ele avea să fie evocat de G. Sion,
moment consumat pe o moşie, la frontieră, a Moruzeştilor, cînd s-au prefigurat acţiunile viitoare, pe fondul informării cu mersul evenimentelor
din ţară 15. Se recomanda celor din ţară achiziţionarea de arme - "a trecut vremea unde numai să vorbim şi să proiectăm, acum numai fapta
este totul", scrla G. Dulcescu Comitetului din Iaşi 16.
Comitetul revoluţionar român din Cernăuţi a redactat diverse foi
volante, memorii __.: "tuturor popoarelor independente" (25 iulie 1848),
lui Soliman Paşa (30 iulie 1848) 17 , apeluri către moldoveni, cu siguranţă
bucurîndu-se de aportul lui Dimitrie Rallet, scriitor satiric virulenlt,
pamfletar de forţă al epocii.
AcelaŞi Comitet revoluţionar moldovean îl însărcina pe Mihail Kogălniceanu cu redactarea amplului program de revendicări sociale şi politice - "Dorin ţel~ partidei naţionale din Moldova", apărut la sfîrşitul
lunii august 1848, în care se regăsesc idei din Proclamaţia de la Islaz,
din precedentul "Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei", program
dezvoltat apoi pe larg în proiectul de Constituţie pentru Moldova~
O regrupare a revoluţionarilor moldoveni refugiaţi în Bucovina se
semnalează la Cernăuţi, în octombrie 1848, mai ales că holera bătuse
în retragere. Unii din ei vor mai rămîne aici o vreme, sau la moşiile
prietenilor bucovineni, alţii vor pleca în Occident. In mai 1849, punîndu-i-se capăt domniei lui Mihail Sturdza,. se vor reîntoarce aca\'iă, mai
ales că noul Domn, Grigore Alexandru Ghica le va acorda credit multora
dintre ei. Dimitrie Rallet şi Nicolae Pisoski, botoşăneni ca şi Domnul,
desigur cîştigîndu-şi creditul nu prin aceasta, vor fi investiţi cu înalte
dregătorii.

Părăsind Bucovina, George Sion intră în ţară pe la Mlhăiileni, unde
îl găsi administrator al ţinutului pe Nicolae Pisoski, "deja vechi cunoscut şi amic, care mă primi cu o inimă de frate" 18 . În ceea ce-l priveşte
pe Rallet, va fi investit cu ministeriatul Cultelor, mai precizînd că şede
rea sa în Bucovina a. fost ceva mai de scurtă durată, întorcîndu-se în
ţară încă .din 1848, activînd la Botoşani. Şt N. Pisoski, fşi D. Rallet se
vor angaja cu toată fiinţa lor~ alături de Grigore Alexandru Ghica, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri şi atîţia alţii în lupta Partidei naţionale din Moldova, pentru triumful idealului scump al Unirii.
"Momentul Bucovina" din activitatea lor se înscrie ca unul de referinţă, de continuitate a revoluţiei din1 1848 din Moldova, căreia la rîndu-le i s-au dedicat, au slujit-o exemplar.

15
16
17
18

G. Sion, op. cit., pp. 140-144.
T. Balan, op. cit., p. 18.
Ibidem, p. 41-42.
G. Sion, op. cit., p. 173.
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CONTRIBUŢIA SAVANTULUI ION SIMIONESCU
LA DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI
IACOB HALLER

Profesorul I. Si:mionescu, cărturar de frunte al ţării noastre, este
unul din botoşănenii care a contribuit din plin ca geolog, geograf, naturalist, la ridicarea ştiinţei româneşti. .
Viaţa profesorului Ion Simione.scu. a fost model de puritate şi muncă
luminată dăruită binelui comun.
S-a născut la 10 iulie 1873, la Fintînele, judeţul Bacău. Avînd nenorocirea să-şi piardă de timpuriu părinţii, copilăr~a şi adolescenţa i-au
fost umbrite de tristeţea de a se şti orfan. Din fericire o rudă apropiată
din Botoşani îl ia sub îngrijire şi cu părintească iubire se ocupă de educaţia şi instrucţia Jui.
Şcoala primară a urmat-o la Boto.şani, la fel a urmat şi cursurile
secundare în acelaşi oraş, la liceul "A. T. La uri an". Prin frumoasele lui
aptitudini la învăţătură el a fost întotdeauna în fruntea colegilor săi.
'În "Amintiri din viaţa de şcolar", volum festiv - 1923 al Asociaţiei foştilor elevi ai liceului "A. T. Laurian" din Botoşani, pag. 21-23,
I. Simionescu, .scoate în evidenţă cele două perioade importante p.le vieţii
sale : una petrecută ca elev la Botoşani şi alta ca student la Iaşi. lşi
aminteşte -cu drag de viaţa şcolară petrecută la liceul "A. T. L:aurian"
din Botoşani, de colegii tŞl profesorii săi de liceu care i-au fost îndrumători în viaţă.
În 1891 obţine bacalaureatul, urmînd desigur o încercare firească
dar atras şi de faima unor străluciţi profesori ieşeni ca Poni, Cobălcescu
etc. s-a înscris la Facultatea de ştiinţe din J:aşi. Prin concurs obţine o
bursă la Şcoala Normală Superioară. Prin aceasta el şi-a asigurat liniş
tea şi răgazul necesar unor studii universitare.
După ce obţine licenţa în ştiinţe naturale, este numit profesor la.
liceul "A. T. Laurian" Botoşani, aici funcţionează scurt timp.
Deşi dotat cu mari aptitudini didactice, aşa cum a dovedit cu prisosinţă :şi mai tîrziu, ifie în calitate de conferenţiar la Seminarul pedagogic
universitar din Iaşi, fie ca profesor la Şcoala comercială sau la liceul
de fete "Humpel" din acelaşi oraş, personalitatea lui Ion Slmionescu
nu era croită pentru a rămîne profesor de liceu.
Pregătirea şi alesele sale re,surse spirituale şi !SUfleteşti îl chemau
la sarcini mai înalte. De aceea, foarte bine venită a fost o bursă a Academiei Române, pentru studiul geologiei la Viena, bursă pe care el o
obţine prin concurs în 1894.
www.cimec.ro
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De aici înainte, viaţa lui ia un alt curs. La universitatea dm Viena,
la această vestită şcoală f1 marilor savanţi, Suess, Tschrmack, Penki,
Waagen etc. el îşi desăvîrşeşte pregătirea în domeniul geologlei şi paleontologiei, iar prin integrarea în viaţa spirituală a celui mai mare focar
de cultură, încredeT€a în forţele lui capătă consistenţă definitivă. După
ce în 1898 obţine doctoratul, trece la universitatea din Grenoble, reprezentată în acel centru universitar de marea autoritate a pro.fesoruilui
Kilian. In laboratoarele acestuia Simionescu execută şi _dă la lumină
un foarte interesant studiu asupra amoniţilor cretacici. Intors în ţară
este este numit mai întîi profesor la Şcoala comercială şi conferenţiar la
Seminarul pedagogic universitar din Iaşi. În 1900 seprurîndu~se de universitatea ieşeană catedra de geologie de cea de mineralo~ie, este numit
în 1901 profesor suplinitor la noua catedră, după ce mai înainte făcuse
o serie de (CUrsuri libere de geologie. În 1902 prin concurs el devine titularul ei, mai întîi agregat pentru ca în 1905 să devie profesor definitiv.
De acum începe marea şi neobosita lui activitate didactkă, ştiin
ţifică şi culturală, activitate ce nu va fi oprită decît la durerosul sfîrşit
de la 7 ianuarie 1944.
Prin muncă fără preget, pe lîngă satisfacerea din plin a cerinţelor
catedrei, el dă la lumină, rînd pe rînd diferite lucrări stiinţifice ce au
i~oustrat "Publicaţiunile Fondului V. Adamache" ale Academiei Române,
"Annales scientifiques de l'Universite de Iassy", precum şi alte publicaţluni cu. acelaşi caracter, române sau străine din care prezentăm cîteva :
- Studii geologice şi paleontologice din Carpaţii sudici - Bucureşti 1895-1905. 3 volume.
-- Studii geologice şi paleontologiiCe din Dobrogea 1907-1912 (6
volume).
Didactica .ştiinţelor r..aturale 1908.
- Elemente de geologie - Bucureşti 1908.
Şi multe alte lucrări valoroase şi ap1·eciate. Paralel cu acestea publică lucrări didactice, lucrări de popularizare, articole de reviste şi de
ziare şi diferite alte lucrări în care tratează de preferinţă chestiuni interesînd cultura generală. Dar acţiunea de propagandist al culturii nu se
mărgineşte numai la aceasta.
Fecunda sa activitate publicistică se îmbină stdns cu cea de neobo,sit conferenţiar şi an adevăr, n-a fost tribună în vre-un centru culturaJ
din ţară, de. pe care să nu fi răsunat, cu căldură şi convingere, cuvîntul
lui colorat şi autorizat. Iar cînd radioul i-a oferit mijlocul atît de lesnicios de a-l răspîndi în sfere cît mai largi, el a fost cel mai asculta(t
şi mai apreciat conferenţiar al societăţii de atunci de Radiodifuziune.
Ca profesor I. Simionescu a onorat catedra de geologie şi paleontologie de la universitatea dln Iaşi pînă în 1929, cînd a fos~ chemat la
Bucureşti. De asemenea el a mai servit o serie de ani catedra de geologLe de la aceeaşi universitate, rămasă vacantă în 1911, prin moartea
profesorului titular al acestuia. Stima şi autoritatea de care se bucura
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229

SAVANTUL ION SIMIONESCU

printre colegii. săi 1-au ridicat la demnitatea de rector al universităţii
din Iaşi, demnitate pe care a ocupat-o după 1922 în două rînduri.
Catedra de paleontologie de la universitatea din Bucureşti la care a
fost chemat în 1929, a fost servită ţ;i onorată de el cu aceeaşi neobosită
rîvnă şi cu aceeaşi autoritate pînă-n 1941, cînd a fost pensionat. Academia Română aprecii:-td alesele lui calităţi şi munca depusă pe' tărîm
ştiinţific şi cultural, 1-a chemat printre membrii activi ai acesteia încă
din 1911, pentru ca în 1941 să devină preşedintele înaltei instituţiuni.
Moartea l-a surprins în această demnitate, supremă încoronare a
unei vieţi ce va rămîne de-a pururi o pildă şi un îndemn.
Astăzi cu ocazia acestei sesiuni a Muzeului de Istorie din Boto;şani
cu respectul deosebit faţă de marele savant şi cu vie admiraţie şi caldă
recunoştinţă pentru opera ce ne-a lăsat-o, voi încerca să desprind ceva
din acea latură a personalităţii sale mai, puţin cunoscută celor mulţi,
ceva din figura omului de ştiinţă Ion Simionescu. Trebuie făcută remarca, deşi activitatea sa pe tărîm ştiinţific a .fost una din preocupările
esenţiale ale sale timp de aproape 50 ani, el fiind cel mai credinc:os
şi mai merituos slujitor al ştiinţei pămîntului, roadele muncii sale în
această direcţie sînt puţin cunoscute marelui public. Dar ce a însemnat
el în special ca savant şi care-i este, anume, aportul la promovarea specialităţii sale, în afară de cea mai mare parte a naturali:ştilor patlriei
noastre, puţină lume ştie. El se bucura în ochii naturaliştilor din ţara
noastră do un mare prestigiu ~i o autoritate de care n-au beneficiat
mulţi.

Ca om de ştiinţă, profesorul Ion Simionescu întruchipează o armoasociere a celor mai alese însuşiri de cercetător şi gînditor.
Inteligenţă vie, pătrunzătoare şi cuprinzătoare, spirit critic ascuţit, cu
o remarcabilă putere de sinteză, însuşiri conduse de o obiectivitate senină, de un temperament cumpănit şi de o putere de muncă neobişnuită,
iată deci principalii factori generatori ai operei sale ştiinţifice. Mai adău
găm marea lui dragoste de natură, unul din puternicele resorturi ale
energiei sale creatoare, strîns îmbinată cu o sensbilitate poetică şi un
remarcabil talent literar, se înţelege cum pasionatul naturalist, care rece
şi obiectiv a fost dublat de artistul care cu căldură şi entuziasm, îi preamăreşte minunăţiile şi-i cîntă splendorile.
Acesta este fondul spiritual şi sufletesc al geologului, paleontologului şi geografului I. Simionescu. Ceea, ce caracterizează în genere opera
de specialitate a profesorului Ion Simionescu, este spiritul riguros ştiin
ţific în care sînt concepute şi executate lucrările sale. Orice problemă,
fie de morfologie, fie stratigrafie sau tectonică, fie de paleontologie'.
este exarn.:nată sub toate aspectele, iar soluţia dată este singura care
se poate da.
·
De aceea opera lui ,ştiinţifică va rămîne şi-l vor menţine pentru
totdeauna printre marii cercetători ai alcătuirii geologice a pămîntului
românesc şi printre principalii ctitori ai şcolii geologice româneşti. Ca
atare viaţa şi opera profesorului Ion Simionescu, prin complexitatea însuşirllor sale şi prin proporţiile uriaşe ale celor realizate de el, poate
nioasă
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fi subiect de tomuri mari. A încerca s-o schiţez în cîteva pag:ni este mai
mult -decît o îndrăzneală.
In opera sa, profesorul Simionescu apare ca geolog de înaltă concepţie, ca paleontolog care cercetează cu pasiune şi răbdare cele mai variate resturi de animale, păstrate în pămîntul românesc, ca geograf care
se dăruieşte cu toată fiinţa sa, pentru ca să încălzească cu sufletul sâu
acele numeroase lucrări în care redă limpede mediul geografic în care
s-a zămislit şi modelat sufletul românesc. Pentru îndrumarea, înflăcă
rarea şi cultivarea acestui suflet al neamului, Ion Simionescu pune toată
căldura inimii sale în uriaş.a sa operă de educare şi popularizare.
Opera geologică a !Profesorului Simionescu, cuprinsă între altele în
cele aproape 40 de note şi memorii se referă mai cu seamă la straU.gr·afia Podişului Moldovenesc, Bazinul Dîmbovicioarei şi Dobrogei. Prin
studii pe teren şi pe baza datelor paleontologice, Simionescu şi-a clădit
edificiul concepţiilor sale geologice asupra acestor regiuni.
Ca urmare se poate sublinia importanţa acestor studii ale lui I. Simionescu şi mai ales, privind Dobrogea. Nu prea mult înaintea sa, marele geolog Eduard Suess, fostul său profesor de la Viena, unul dintre
cele mai impresionante spirite sintetice de 1care s-a bucurat ştiinţa geologică universală, spunea în monumentala sa operă "Das Antlitz der
Erde~~, că Dobrogea constituie o enigmă în alcătuirea geologică a continentului nostru. Astăzi se poate afirma cu legiti'mă satisfacţie că prin
străduinţele geologilor români, acea enigmă a fost dezlegată, iar printre
cei care au contribuit la deslegarea ei, profesorul I. Simionescu ocupă
un loc de frunte. El a clari/ficat alcătuirea ,şi evoluţia geologică a acestei
regiuni. În afară de aceste studii geologice, aparţinînd unor preocupări
pe un plan mai vast, profesorul Simionescu se ocupă şi cu unele chestiuni mai limitate cum sînt originea conglomeratelor cu elemente verzi
din Carpaţii Orientali, geologia judeţului Neamţ etc.
Lui Ion Simionescu i se datoreşte pr~ma încercare de a alcătui o
bibliografie referitoare la Geografia României.
Pe cît de valoroase, pe atît de variate, scrierile profesorului Simionescu pot fi socotite, pe drept cuvînt .opere de bază şi lucrări conducătoare pentru viitorii cercetători chiar de azi ai domeniului paleontologi.c.
Pasionat iubitor al naturii, a căutat să-i pătrundă în taina trecutului,
încercînd astfel lămurirea prezentului. De aceea nu s-a limitat numai la
studiul cîtorva grupe de animale fosile, căci ar fi devenit unilateral monoton, ceea ce era contrar firii lui. A cercetat resturile vieţuitoare vechi,
de la cele mai simple nevertebrate, pînă la vertebratele superioare şi om.
. Primele cercetări paleontologi:ce le consacră faunei mezozoice din
Bazinul Dîmbovicioarei, lucrare ce prin partea de geologie i-a adus titlul
de doctor.
Dacă ne referim mai profund la studiile sale asupra Dobrogei, pentru
Ion Simionescu această zonă a patrieL noastre nu a fost numai un teren
de cercetări ştiinţifice ci 1şi un minunat prilej de încînta;re sufletească
prin farmecul peisajului specific a acestui colţ de ţară, farmec pe care
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cunoscut tuturor, cu un dar poetic

desăvîrşit,

în pagini de fru-

museţe.

În ultimii 15 ani, profesorul Simionescu a fost atras mai mult de
studiul mamiferelor fosile, studiu prin care aruncă o lumină asupra condiţiunilor de viaţă continentală din vremea pleocenă.
În anul 1942 face cunoscut prlmul craniu de om fosil descoperit în
peştera de la Cioclovina din Hunedoara, găsit împreună cu silexuri paleolitice de oase de ursus spelaeus.
Cu ocazia cerce'tărilor geologice profesorul Simionescu a avut de stră
bătut munţii, dealurile şi cîmpia ţării pînă la mare şi Dunăre, a sta·t
prin vă;Je cele mai prăpăstioase, din adîncimea codrilor şi a munţilor, a
trecut prin oraşe şi sate, a cunoscut oameni şi aşezări omeneşti din ţară.
Un pîlc. de mestecăniş pe un tăp:şan însorit, o turmă de mioare păs
cînd pe o pajişte scăldată in lumină, un colţ de stîncă, un murmur de 2.pă
a rîului de munte, etc., toate acestea I-au legat de pămîntul ţării, aşa cum
nu pot fi legaţi acei ce îşi trăiesc viaţa numai în spaţiul îngust al unui
laborator sau în preocupările abstracţiunilor teoretice.
Pentru sensibilitatea artistică a sufletului său, toate acestea au avut
un răsunet deosebit. Toate acestea au făcut să-i vibreze sufletul, vibraţii
pe care el le-a exteriorizat în nepieritoare fraze, din nenumăratele sale
lucrări care constitue opera sa de geograf.
Stilul în care sînt Gcrise minunatele sale cărţi "Ţara T'oastră", "Pitorescul României", "Popasurl prin munţii noştri", "Fauna României",
"Popasuri prin ţară", Oraşe şi sate din România", etc., nu este egalalt
decît de acel din fermecătoarea "România pitorească" a lui Alexandru
Vlahuţă. Atitudinea acestui savant faţă de problemele evoluţiei pămîn
tului este dintre cele mai însemnate. El găseşte în natură crîmpee d~n
viaţa trecută şi este ispitit să reconstituie starea pămîntului, din epoca
profundă. În această operă se cere o. deosebită înţelegere, cmDa.ştere, şi
un ascuţit simţ al fenomenelor posibile.
Ion Simionescu nu a presupus ci a studiat cu toată minuţiozitatea
~Ştiinţifică tainele ascunse în pămîntul ţării. A pus a.tîta conştiinciozitate,
că, din tot ce a cercetat şi a studiat, a scris numai asupra acelui material
care era absolut sigur. De aceea cercetările sale constituie şi vor constitui şi în viitor în îndreptar preţios în studiile de specialitate. Investigaţiile sale au fost foarte mult apreciate nu numai la noi, ci şi în alte
ţări.

Din urmărirea atentă a operei lui Ion Simionescu se poate veldea
că el nu avea sentimentalitate patetică, ci mai degrabă stăpînită. Ea
mărturiseşte iubirea adîncă pentru pămîntul strămoşesc şi neamul său nu
prin fraze de efect, ci prin adîncirea adevărului, prin punerea în valoare
a frumosului, dar totodată. şi printr~o dezvăluire a relelor de tot felul
cărora le indică şi calea îndreptării.
Pentru tineret călătoreşte pînă în cele mai îndepărtate colţuri ale
ţării pentru a-i revela tainele din adîncuri şi a-i deprinde să vadă pitorescul locurilor _şi faptele cele mai interesante ale oamenilor. Pentru el

clar
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sacrifică orele libere, folosind marea sa sete de cunoa~tere în toate domeniile, pentru a-i arăta sensul adevărat al vieţii.
Cît priveşte opera lui de popularizare a ştiinţei, nu trebuie nicidecum privită ca produsul unei der<?gări de la activitatea ştiinţifică. Ea porne;;te din vibraţiunea unei anumite coarde a sufletului său. Ea porneşte din
vibraţiunea unei anumite coarde a sufletului său. Opera de popularizare
a lui 1. Simionescu a stat sub comanda marii lui iubire de neam şi de patrie. Cine şi-a dat seama cît de puternic era stăpînit de acest sentiment
şi cine a cunoscut sinceritatea pe card a pus-o în toate acţiunile lui, nu
s-a putut să nu-l înţeleagă şi să nu-l aprobe. Prin onestitatea lui sufletească şi prin înalta valoare etică a tuturor manifestărilor lui, toate laturile operei sale sînt deopotriYă de îndreptăţite, iar el deopotrivă de mare
în toate.
Pentru bunăstarea ţărănimii noastre, pe care profesorul Simionescu
a iubit-o cu discreţie f)i căldură, el s-a dăruit şi mai generos. A publicat
acea colecţie atît de căutată a "Cunoştinţelor folositoare", scrisă în mare
parte de el, coboară pînă la cele mai modeste cătunuri pentru a vorbi
sătenilor şi a-i sfătui, sau le vorbea la radio atît de simplu şi atît de
convingător. Lor le dăruieşte timp de 24 de ani cu o tenacitate uimitoare, acel minunat "Clendar al gospodarllor" redactat în întregime de
el, cu o factură proprie .de enciclopedie ţărănească, ideal concepută şi
vorbind în întregime de dragostea pămîntului şi a poporului nostru.
Este într-adevăr atît de vastă şi importantă activitatea lui Ion Simionescu încît ea poate fi ridicată la rangul de fenomen cultural al ţării.
Savantul, scriitorul, îndrumătorul devenind un adevărat exponent al
epocii sale.
ln concluzie: Complexa personalitate culturală a profesorului Ion
Simionescu, încrederea sa neclintită în resursele poporului, dar mai ales
această nestăpînită dorinţă de a folosi tot aceea ce a visat ,~i cunoscut
pentru înflorirea patriei, îl consacră nu numai ca unul din cei mai mari
iubitori ai acestei ţări, dar şi ca un devărat profesor al neamului şi îndrumător al tineretului.
Valoarea şi importanţa operei acestui bărbat ales al neamului românesc vor fi pildă şi îndreptar în continuare în întreaga noastră activitate
didactică şi culturală încredinţată nouă de partidul şi statul nostru socialist în educarea tineretului şi culturalizarea maselor.
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Profesor qe renwne, cu un talent pedagogic unanim recunoscut, animator al vieţii culturale din Botoşanii perioadei interbelice, scriitorul
Tiberiu Crudu impune în perspectiva timpului ,figura luminoasă a cărtu
rarului generos risipit în cele mai diverse domenii (cea didactică în primul rînd) pentru ridicarea culturală a oraşului de provincie.
Spirit altruist, preocupat în întreaga sa viaţă de luminarea poporului
din care el însuşi se ridicase şi faţă de care în elanul roamntic al unei
anumite generaţii s-a simţit întreaga-i viaţă dator, T. Crudu .şi-a petrecut
eri mai rodnici ani ai vieţii sale într-o epocă în care neajunsurile educaţiei publice (analfabetismul, precaritatea instituţiilor culturalP a celor destinate educaţiei adultului în primul rînd) se conjugau cu un resimţit centralism cultural. Tuturor acestora directorul Şcolii normale "M.
Eminescu" din Botoşani le-a opus o muncă neobosită de pest~ două decenii de trezire şi emulare a energiilor intelectuale ale oraşului său (societăţi culturale, reviste, cercuri pedagogice) conferind acestuia aspectul
unui focar de cultură. Eforturile sale, vii în conştiinţa a generaţii de elevi
ai săi îşi menţin şi astăzi ţinuta lor exemplară. Contribuţiilor pedagogului valorificabile încă într-o oarecare măsură li se adaugă şi cele de loc
nrglijabile ale scrisului. T. Crudu a scris ,fără să aibă nici timpul şi nici
ambiţiile scriitorului profesionist. Cel care demascase realităţile crude
din lumea satelor 1 săvîrşite cu numai jumătate de an înaintea izbucnirii răscoalei din 1907 ţinea să-şi trimită şi pe această cale, a literaturii
dragostea .şi compasiunea faţă de aceia pentru care a fost permanent
"în slujba luminei" - simbolic titlu al uneia din lucrările sale.
Fiu al satului din lu!mea căruia îşi va in;s'pira mai toate lucrările sale
T. Crudu este produsul ambianţei intelectuale româneşti din primul deceniu al secolului nostru - climat ce-i vo forma şi defini personalitatea
stabilindu-i în acelaşi timp cîteva principii călăuzitoare, (\Ol1Stante ale
întregii sale activităţi. Proaspătul absolvent al Liceului "A. T. Laurian"
din Botoşani se va înscrie la facultatea de litere a universităţii ieşene
(1902), îşi va da însă examenul de licenţă în istorie (specialitatea secundară - dreptul) cu ,,magna cum laudae" (1908). Atmosfera intelectuală
1 Cf. serialul Un document al vremilor în care trăim - fapte săvîrşite în
toamna anului jubiliar 1906 pe moşia Tudora, judeţul Botoşani in "Neamul românesc'' (publicat in 17 numere intre 5 iulie

şi

11 octombrie 1907).
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din facultate prezidată de spiritul lui Xenopol va avea un rol hotărîtor
în formaţia şi orientarea sa profesională. Cursurile lui X. C. Gheorghiu
şi I. Caragiani 1-au pregătit în studiul limbilor clasice. Cele ale lui Theohari Antonescu (de arhitectură medievală, preistorie şi istorie a Orientului) şi P. Rişcanu (de epigrafie etc.) 1-au iniţiat în aspectele particulare ale specialităţii. Dacă cursul de istoria filozofiei al mărginitului Leonardes~u nu-i putea spune prea mult în schimb prelegerile şi conferinţele din acea perioadă ale lui Al. Xenopol (Istoria românilor, Istoria modernă şi contemporană) i-au deschis orizontul imprimîndu-i predilecţia
specifică spre aspectele de sinteză din istoria românilor, vizibilă în cele
cîteva lucrări şi articole publicate în broşuri sau reviste ale vremii ~.
Mentorul declarat (mai tîrziu) va fi însă N. Iorga sub egida cărula îşi va
duce cîteva din acţiunile sale culturale.
Adept declarat al teoriei localismului creator T. Crudu a ilustrat-o
practic prin ridicarea culturală a Botoşanilor în care activează d:n plin
în mai toate sectoarele de viaţă spirituală a oraşului de la l.IX.1919 cînd
devine director al Şcolii normale "M. Eminescu" şi pînă în 1942- anul
pensionării sale. Urmăr;nd sumarul "Revistei ~oldovei" (Botoşani, 19211927) în al cărei comitet de redacţie rolul său era covîrşitor, devenim
martori a.t unei munci asidui în cele mai variate sectoare. Recenziile
noutăţilor literare .;;i ştiinţifice, preocupările pedagogice, cercurile literare, cronicile plastice şi muzicale (ocazionale, denotînd un diletant informat şi un om de gust) mărturisesc o .angajare multiplă şi persistentă.
CUlegerea mongrafică de articole (Botoşanii în 1932 a fost r.eţlactată în
mare măsură de T. Crudu însuşi. Materialelor referitoare la revistele,
ziarele şi societăţile de cultură din Botoşani li se adaugă altele - specifice pentru universalitatea preocupărilor - referitoare la instituţiile juridice etc. sau diferitele minorităţi naţionale din ambianţa social-economică a localităţii studiate. Demn de remarcat, un fapt care-1 onorează
în mod deosebit : în comentariul afectat profilului social-spiritual al
acestora autorul este deasupra oricărui naţionalism prost înţeles - şi
aceasta într-o epocă în care manifestările şovine, curente, nu întîlneau
piedici oficiale.
Omului de cultură d se asocia concomitent cetăţeanul. T. Crudu este
printre primii care protestează vehement împotriva distrugerii premeditate a casei de la Ipoteşti 3 propunînd o reconstituire autentică a acesteia, după criterii muzeistice, soluţie pusă în practică abia în anii noştri.

•
Cum era şi firesc activtatea sa didactică a fost cea mai statornică
între multiplele-i cunoştinţe. Publicistica, multiplele-i acţiuni culturale
conferinţe ca Insemnătatea istorică a păturii noastre săteşti (publicată
Şapte anu din viaţa unei şcoli normale 1926), Temeiurile unirii
noastre de azi faţă de unirea din timpul zui Mihai Viteazul (in "Lamura" - 1920,
nr. 8-9) şi altele precum şi broşurile referitoare la aspecte ale politicii şi istoriei
culturii europene, menţionate in bibliografia ediţiei.
3 Cf. Cronica botoşăneană : Casa copilăriei lui Eminescu din lpoteşti in

2 Cf.
in anuarul

"Revista Moldovei", anul IV (1924), nr. 3-4-5 (iulie-august), p. 46-47.
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beletristica sa chiar apar, in perspectiva timpului trecut, corolare ostenelilor sale de pasionat şi desăvîrşit pedagog.
T. Crudu s-a format ca om al şcolii într-o perioadă în care în pedagogia românească se conturaseră, prin iniţiativele lui Spiru Haret şi cele
ulterioare ale lui Simion Mehedinţi anumite direcţii dominante în primele decenii ale secolului nostru. Convins de

existenţa

unei

corelaţii

între stadiul de cultură şi civilizaţie a unui popor şi situaţia învăţămîn
tului său, T. Crudu a militat în primul rînd .pentru dezvoltarea şi modernizarea şcolii normale - instituţie cu o contribuţie specifică în cadrul
istoriei învăţămîntului românesc. A căutat în acelaşi timp, în consens cu
unele intenţii din pedagogia românesacă a vremii, să promoveze un anumit tip de învăţător propriu unei "munci de înălţare a neamului""·
Acesta trebuia să fie organic legat de viaţa satului, activ, multilateral
angajat - ,,dascălul •celor mici şi povăţuitorul celor mari" 5. De aki exigenţă modernă, actuală a învăţămîntului insistenţa cu care T~
Crudu a cerut - şi în mare măsură a realizat - legarea învăţămîntului
de practică.
Avînd în vedere complexitatea sarcinilor ce-i reveneau :şi în acelaşi
timp experienţa sa (începută în cadrul şcolii normale ,,Vasile Lupu" din
Iaşi unde prezida spiritul unui alt pedagog de talent Meissner, sporită pe parcurs cu lecturi de specialitate şi călătorii de informare în străi
nătate, directorul şcolii normale "M. Eminescu" cerea "cît mai multă
cultură învăţătorului" şi un continuu efort de autoperfecţionare : "luminaţi-vă ca să puteţi lumina" 6 . Munca de culturalizare a satului era pusă
sub semnul idealurilor majore : "Pe calea culturii am pregătit unirea
noastră politică, pe calea culturii şi a conştiinţei naţionale vom izbuti să
mentinem această unire : tăria hotarului unui neam atîrnă de tăria sufletu.lui care-1 apără" 7 .
Patriotismul său n-a cunoscut exagerările ; un ancestral simţ al echilibrului 1-.a ferit întotedauna de excesele şovine curente în epocă. Referindu-se la situaţia nou creată în urma desăvîrşirii unirii ţărilor române
autorul face dovada unei luminate înţelegeri a problemelor culturale ale
naţionalităţilor conlocuitoare cerînd nu nivelare ci fraternă integrare spirituală :
"Pe temeiul dreptului minorităţii nu ne putem purta duşmăneşte cu
cei ce au drept la viaţă proprie, cultură proprie şi nici nu putem întrebuinţa arme împotriva lor pe care noi le-am blestemat cînd alţii le-au
întrebuinţat împotriva noastră" 8 .
Conducînd cursurile de vară ale învăţătorilor maghiari :şi germani
din Ardeal (vara anului 1921), cazîndu-i pe aceştia, în ciuda tuturor efor4 I. D. Marin : Tiberiu Crudu în "Revista şcolii", Botoşani, anul XIX (1942),
nr. 1-4 (număr omagia!), p. 20.
5 Cf. Omagiu, in idem, p. 3.
6 Cf. voi. "Şapte ani din viaţa unei şcoli normale", Tipografia B. Saidman,
Botoşani, 1926, p. 138.
7 Idem, p. 129.
8. Ibidem, p. 86.
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turilor, în condiţii precare, inferioare locurilor din care aceştia au venit,
profesorul T. Crudu i-a cîştigat totuşi sufleteşte prin bogăţia spiritului
şi căl~ura inimii sale. Apelul său a avut un sincer ecou :
"Invăţaţi-ne limba, dragii mei:, şi veţi vedea că sîntem un popor cu
care se poate trăi împreună şi această credinţă va fi începutul solidarităţii dintre noi şi dumneavoastră" 9 .
Dragostea pentru tradiţiile folclorice sădită în anii îndepărtaţi ai participărilor la şezătorile din Tudora i-a determinat mai 1.îrziu acea permanentă orientare a elevilor spre produsele spiritualităţii noastre populare.
Dansul, cîntecul, folc:lorul datinilor au fost cultivate cu grija şi respectul
unui adevărat fiu al satului dar şi cu conştiinţa valorii unice ale acesteia.
Din aceste preocupări a ieşit acea evocare a şezător~i De pe la noi ce-a
fost odată, destinată dealtfel - indică prefaţa ediţiei a doua - elevilor.
Spirit realist, promotor al angrenării în activităţile social-economice
ale tlmpului, T. Crudu atrăgea totuşi atenţia asupra rolului nefast al politicianismului burghez în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale vremii.
Cel care n-a vrut să se coboare în "ciubărul cu lături al politicii" 10 comenta, parafrazînd cu amară ironie un cunoscut aforism al lui Rousseau,
zădărnicia bunelor intenţii de către puternicii zilei :
,,Totul a ieşit bun din mîna legiutorului, totul s-a stricat în mîna
omului... politic" 11.
A vînd în vedere fructoasele sale experienţe didactice, nu mai puţin
preocupările sale teoretice în domeniul pedagogiei, o viitoare cercetare
ar trebui să stabilească locul pe care T. Crudu îl are într-un dicţionar
sau istorie a pedagog~ei româneşti 12 .

*
Omul care a făcut de toate pentru ridicarea culturală a oraşului de
provincie a scris şi literatură. Cunoscîndu-i-se preocupările, principiile,
aspiraţiile, ca şi consecvenţa dusă pînă la tenacitate cu care le-a aplicat
nu ne surprinde faptul că le întîlnim (uneori uşor ostentative) în scrierile
iiterare. Acestea înseşi apar în prelungirea activităţii sale didactice.
Anii 1905-1906 cînd T. Crudu îşi publică primele sal scrieri se conturează clar şi se înfruntă două orientări dominante în ambianţa noastră
literară cea tradiţională .şi alta, în opoziţie polemică cu prima, care
reprezintă tendinţa de înnoire (uneori cu orice preţ), de ,,sincronizare"
literară cu ultimele cuceriri ale literaturii apusene n. Cum era şi de aş
teptat prin originea şi formaţia sa, contactul neîntrerupt cu mediul rural
9. Ibidem p. 516-517.
10 l. D. Marin : Tiberiu Crudu, art. cit., p. 21.
11 Cf. Şapte ani din viaţa unei şcoli normale, voi. cit., p. 16.
12 Date interesante referitoare la profilul de pedagog al lui T. Crudu se
află în articolul învăţătorilor Dumitru Miron si Petre Bădălută : Tiberiu Crudu om al şcolii (publicat în "Buletin de informare şi documentare a cadrelor didac\ice", nr. 6-7, 1976, Casa corpului didactic -Botoşani, p. 83-93).
13 Dumitru Micu : Inceput de secol, Edit. "Minerva", 1970, p. 27.
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ca profesor al unor elevi proveniţi din sat şi destinaţi - ca nonnalişti
- acestuia autorul Momîii aparţine primei orientări. Debutul său coincidea pe plan literar cu anii de vogă ai "Semănătorului". Incontestabilă,
autoritatea lui N. Iorga serăsfrîngea şi asupra a numeroase reviste afiliate mişcării semănătoriste dominînd climatul literar al provinciei. Admiraţia pe care profesorul T. Crudu o are faţă de marele cărturar se înscrie în acest complex de împrejurări. Integrabll prin intenţiile şi manifestările sale culturale atmosferei semănătoriste (scriitorul în calitatea
sa de preşedinte al Ligii culturale "N. Iorga" corespondase cu ilustrul
istoric şi publicase la revistele acestuia, a fost chiar, la Dorohoi, la începuturile carierei sale didactice - temporar legat de partidul iorghist)
T. Crudu se distanţează prin luciditate şi spirit realist.
Un anumit simţ al echilibrului, permanent ît atcivitatea sa, îl va
sustrage exagerărilor. Sobru, T. Crudu nu afectează limbajul semănăto
riştilor, nu subscrie îngustimii lor tematice .şi nici explicaţiilor false sau
unilaterale ale fenomenului social. Admirator statornic al zestrei noastre
folclorice profesorul-scriitor a privit, fără prejudecăţi, manifestărlie literaturii mgderne străine cărora de altfel paginile "Revistei Moldovei" le
sînt deschise ili. Adept al tradiţionalismului literar el este, în acelaşi timp,
în afara limitelor acestuia.
Ca şi N. Iorga, T. Crudu vede în literatură un factor de ridicare
spirituală a unui popor de unde şi necesitatea imperioasă de a reflecta,
înainte de toate temele naţionale. Convins de finalitatea socială a literaturii va teoretiza existenţa implicită în opera de artă a tendinţei dar ţine
să precizeze că "prin aceasta nu trebuie să crpdem că arta se închină
poli ti cei" 15 . Regenerarea vieţii literare ca şi a celei sociale de altfel nu
mai este văzută însă prin o revenire la anumite aspecte ale trecutului.
Martor îndurf'rat la "strigătul de ·alarmă al durerilor fără capăt" 16 al
ţăranilor la 1907 nu-şi mai permite iluzii şi nostalgii paseiste~ Spre deoseb:rc de marde istoric, T. Crudu nu mai crede în recrudescenţă socialpolitică a boierimii. "Boierimea noastră de azi declara acesta conştient de crepusculul iremediabil al acestei clase e "ca o livadă veche
şi îmbătrînită" 17 . Curentul numit "naţionalist sau ţărănist, de alţii curC'nt poporanist" la care scriitorul se referă într-un articol !~'~ din 1909
14

Cunoscător

al literaturilor europene T. Crudu a fost ispitit episodic să
franceze moderne
Comparat de Ber-

traducă. O vie activitate de popularizare a valorilor literaturii
a desfăşurat-o soţia scriitorului - Marguerite Crudu, născută
cenay, pe întreg parcursul apariţiei "Revistei Moldovei".

15 T. Crudu : Potrivnicilor scrisului nostru de astăzi în "Neamul românesc
literar", anul 1 (1909), p. 539.
·
16 Idem, Un document al vremilor în .care trăim - fapte săvîrşite în toamna
anului jubiliar 1906 pe moşia Tudora, judeţul Botoşani, în "Neamul românesc",
anul U (1907), nr. 18 (5 iulie), p. 277.
17 Insemnătatea istorică a păturii noastre săteşti în Şapte ani din viaţa unei
şcoli·normale, op. cit., p. 361.
18 Fotrivnicilor scrisului nostru de astăzi, art. cit., p . .339-540.
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nu este (deducem din felul în care îl abordează t~:-0retic şi-1 va confirma
practic, în opera literară de mai tîrziu) semănătorismul ci poporanismul.
Aparent unele puncte de vedere par comune cu primul curent, în opera
lui T. Crudu nu-şi va găsi loc însă viziunea idilică a unor raporturi sociale ::şi nici explicaţiile false ale fenomenului social. In spiritul "Vieţii
româneşti" se face apel la "deşteptarea maselor de jos, pentru deştepta
rea iubirii faţă de acei legaţi pe vecie la stîlpul muncirii" 19, teoretizîndu-se în acelaşi timp idealul unei culturi naţionale, "dînd în armonia
culturii europene răsunetul sufl.etului nostru" 20 . Apelul la "datoria
noastră a tuturora celor crescuţi în sînul maselor săteşti" 21 frecvent exprimat în scrisul şi în general în mai toate aspectele activităţii socialculturale a lui T. Crudu, marchează însăşi adeziunea la programul poporanist.

*
Literatură a documentului social, beletristica lui T. Crudu poartă
marca realismului tradiţional ; oameni şi fapte din lumea rurală sînt înfăţişaţi într-o ambianţă a cărei configuraţie exclude orice intenţie idilizantă. Este o atitudine care implică nu numai buna credinţă faţă de tradiţiile realist-militante ale epicii noastre ci şi atitudinea deliberat-critică
a autorului. Rolul ficţiunii este minim. Chiar şi lucrarea Lunatecii nu face
ercepţie. Întîmplări cotidiene din lumea satului, pelerinaje estivale, dramele primei mari conflagraţii mondiale - toate poartă pecetea faptului
trăit. Nuvelă de critică socială Vîltorile vieţii (1925) este scrisă cu amă
răciunea celui care a cunoscut contrastul dintre noroaiele şi obsesiile
tranşeelor şi lumea celor ce şi-au aranjat în spatele frontului locuri comode, în afara primejdiei - lume de grotescă decădere. Dincolo de elocvenţa de paradă a unui anumit gen de literatură, imaglnea primului răz
boi mondial se întreţese din dramele neprivilegiaţilor vremii. Pe front
înainte de. atac, doi ofiţeri încearcă - menajîndu-se reciproc - să-şi
ascundă situaţii confuze de acasă (Vîltorile vieţii). Decorat pentru neobişnuitul său act de bravură soldatul Nepotu, rămas după lupte în cîteva
zdrenţe îşi derutează superiorii ; colonelul venit special să-i înmîneze
inalta decoraţie nu are de ce să i-o prindă (Din sufletul eroilor noştri).
Unui alt soldat, căzut mai tîrziu eroic în prima linie, i se intentează un
proces de dezertare intrucit a întîrziat într-o permisie de două zile. Măr
turisirile tragice dezvăluie o sărăcie atroce.
Imaginile din vlaţa socială, întîmplări şi evenimente la care a fost
părtaş autorul însuşi găsesc în opera lui T. Crudu 22 o modalitate de ex-

19 Idem, p. 545.
20 Ibidem, p. 551.
21 Cf. prefaţa autorului la ediţia a doua (1938) a voi. De pe la noi ce-a fost
odată, p. 10.
22 T. Crudu : De pe la noi ce-a fost odată, Ed. "Cartea românească", Bucureşti, 1938, p. 30-31.
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primare statornică : povestirea. Pe primul plan stau "scenele" (dialogate)
deosebit de sugestive în re,constituirea atmosferei. Autorul este un povestitor·; realizează nu atît tipuri (ce pot fi reţinute) ci ambianţe. Sănduţa
din Lunatecii (notabil sondaj în, psihologia feminnă) sau călugăriţa din
De vorbă cu maica Frăsina sînt totuşi excepţii.
Povestire - de amploare - este şi De pe la noi ce-a fost odată cea mai reprezentativă lucrare a scriitorului (singura care de altfel a
fost reeditată în cursul vieţii sale). Apărută în prima ei ediţiP. în 1925,
opera în sine este o descriere amplă a unei şezători din lumea satelor,
făcută cu satisfacţia participantului dar şi cu prija deliberat meticuloasă
a intelectualului ce regretă dispariţia lentă dar sigură a acestei tradiţii,
altădată, de largă circulaţie. Urmărirea în succesiunea lor a momentelor
principale ocazlonează prezentarea a cîtorva specii folclorice surprinse
în cadrul lor natural, oral, de circulaţie ; episodic, acestea apar chiar şi
în geneza lor, individuală sau în cadrul emulativ al participării colective.
Personajele lucrării desemnează în planul satului o anumită colectivitate surprinsă într-un anumit moment al vieţii - flăcăi ~i fete la vîrsta
măritişului.
.
Reluînd structura dar şi modalităţile specifice de exprimare ale unui
anumit tip de povestire (dominată de dialog) autorul nu intervine decît
rareori descriptiv. Înfruntările verbale generează un schimb de repiici
adesea scînteietor; digresiunile verbale, insinuările reliefează comportamente şi atitudini specifice psihologiei unei vîrste. Povestirile - numeroase - trmit aluzÎ\' la neajunsurile vieţii din sat; se ironizează moravuri, se ·comentează aventuri şi drame erotice ; din toate întîmplările
şi deasupra acestora se conturează o etică şi un m:od de a concepe lumea ~i viaţa. Conglomeratul de istorisiri cu tîlc, poveţe şi zicători din
De pe la noi ce-a fost odată ne aduc aminte de Povestea vorbii a lui
Anton Pann cu deosebirea că lucrarea lui T. Crudu, închegată mai unitar prin însăşi pretextul epic folosit - şezătoarea - ne trimite la o zonă
folclorică mai limitată şi mai omogenă.
Succesiunea pe parcurs a pieselor - adevărate nestemate folclorice
coexistă cu nararea păţaniilor diurne sau nocturne ale flăcăilor, farmecul
lucrării reieşind de altfel :şi din alternarea celor două planuri. Iată-1 pe
"Ghiţă Clempuş, feciorul lui moş Căpăstru de la Hăţuleşti", surprins,
intr-o vizită suspectă, de însuşi soţul femeii cu pricina :
Şi Ghiţă, sărmanu, a spus şi el tot cît a ştiut, da de la o vreme a
prins a i se lega limba în gură, a bolborosi, a nu mai putea scoate un
cuvînt. Puravăţ, n-a gîndit multe, a pus mîna pe-un hahău şi, pînă ce
muştereu să vadă pe unde-i mai de-a dreptu de fugit, el mi ţi l-a lucrat
ca pe dînsu. Cînd la urmă .gospodaru s-a făcut a-l scăpa din mînă, fugea
Ghiţulică a nostru de rupea pămîntu.

Unde era gardu des
Acolo-i părea că-i şes :
Unde erau stresini multe
li păreau cărări bătute.
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Intenţia autorulu, enunţată în prefaţa lucrării, de a oferi un ansamblu pe cît posibil complet al pieselor folclorice obişnuite într-o .şeză-·
toare nu-l duce la exhaustivitate ; De pe la noi ce-a fost od'ată nu este
transformată într-o antologie. Autorul reţine fragmente de c!Întece, secvenţe dintr-o poveste sau povestire, glume, pagini întregi de 'cimilituri
- nici una prezentate ca valori în sine ci adecvate contextului în care
se află înserate.
Debutul îl fac cîntecele din care autorul reţine acele frînturi capabile să exprime dispoziţia lirică, vacile răzleţe, voioşia liniştită n începutului de şezătoare. Frecvente în general în şezătorile de iarnă basmele
lungi sînt ocolite ; le iau locul, într-un mediu stăpînit de neastîmpăru~
vîrstei, snoavele cu păcăleli la sfîrşit. O stranie povestire cu strigoi (de
altfel sumară) accentuează tensiunea dramatică nîtr-unmoment cînd se
resimte lîncezeala. Spre dimineaţă, în contra:st cu oboseala firească izbucneste, într-un ultim, superb elan de vitalitate, jocul strălucitor al
proverbelor, ghicitorilor şi frămîntărilor de limbă. Este o întrecere a spiritului asociată unui alt spectacol, nu mai puţin magnifiC', a confruntării
plenitudinii fizice - traditionala trîntă voinicească.
Atent la viaţa sufletească a eroilor săi, autorul volumului, De pe la
noi ce-a fost odată ne introduce într-o lume a afectelor umane : bucuria
sau durerea, tristeţea renunţării, dorul, speranţa - toate se întreţes oferind imaginea complexă a unei colectivităţi surprinse la vîrsta frămîntă
rilor erotice_, a întrebărilor şi formării unor certitudini. Reliefarea acestui
orizont sufletesc printr-o plastică ilustrare cu corespondenţe folclorice
capătă o dublă consecinţă cea de relevare a unor psihologii şi implicit
familiarizare cu o zestre spirituală de prim rang. "Şezătoarea" lui T.
Crudu devine o şezătoare a spiritului.

*
Roman al vieţii intelectualilor mărunţi de ţară, imagine (din persp€ctiva acestora, a satului moldovean la începutul secolului, roman psihologic şi roman de dragoste - de fapt cîte puţin sau mai mult din fiecare) Lunatecii dacă nu impun o tipică, notabilă creaţie a genului abordat,
realizează totuşi un personaj. Aparent avem de a face cu două: planuri
ale naraţiunii - distincte în delimitarea autorului în cele două părţi ale
lucrării implicînd succesiv "romanul" de dragoste al părinţilor Sănduţei
şi apoi pe acela al eroinei. În realitate prima parte constituie însă un
preambul, o motivare şi o anticipare a celeilalte - impresia de ansamblu
subordonează totul unui singur personaj.
În casa vînătorului din crîngul de la marginea Tudorei apar într-una
din zile doi tineri. O frumoasă bucovinească (din Bucovina austriacă de
dinaintea primului război) şi un tînăr că trăsături palid-distinse, de un
farmec straniu. Tînărul se va lămuri mai tîrziu, este un fugar din Polonia de altă dată a imperiului habsburgic ... Un roman de dragoste cu
l"ătăciri sub clar de lună pe dealuri, prin margini de codru, cu opriri la
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urmărit cu simpatie şi admiraţie de locuitorii satului. Moartea
autumnală a vegetaţiei naturii destramă iluziile. Clipele fericite de libertate ale evadaţilor din prejudecăţile vremii se plătesc scump. N~terea
grea a unei fetiţe, urmată imediat de moartea mamei, pune capăt idilei.

izvoare,

Fetiţa, botezată Sănduţa

este luată pt:l-ntru a fi crescută de coana preuiar tînărul leah pleacă, distrus, la fel de misterios cum a apărut.
Anii trec. Sănduţa, crescută cu toată dragostea părinţilor ei adaptivi devine învăţătoare în sat. E vîrsta măritişului. Cuibul părintesc este neliniştit. Numeroşii "seminarişti" şi "normalişti" pretendenţi la mîna
Sănduţei ~înt, de neînţeles, refuzaţi. O opresc îşi justifică ea atitudinea - locurile dragi, bătătura casei celei care au crescut-o sau aceea
a sălaşului vînătorului din deal, mormîntul din deal al mamei adevărate
dar necunoscute ... În răstimpuri o chinuie un "vag" al unei pasiuni fără
obiect desluşit... Uneori acesta se clarifică în persoana fără trup a unui
seducător demon ce-i tulbură visele noţii. Un dialog cu Terenţiu, fiul
părintelui Vasile (om cult, de distincţie sufletească) încheie un prezumtiv proiect material. Epuizînd o criză sufletească concomitentă unei boli
prelungite, Sănduţa se restabileşte şi după un alt dialog preventiv cu
Jean ("lunateca" Sănduţa devine în anumite situaţii rezonabilă şi pozitivă la modul gospodăresc ... ) se căsătoreşte cu acesta.
Aparent toate s-au liniştit dar acel impuls din adîncuri, care o
atrage cu patimă spre omul viselor sale şi o făcuse să nu-l mai regrete
pe Terenţiu şi să-i refuze pe ceilalţi "candidaţi" o chinuie iarăşi. Ciudat, străinul din vise seamănă cu tatăl adevărat - necunoscut - ea
însăşi face, surprinsă, identificarea după ce Vastica, care-1 cunoscuse cu
mulţi ani în urmă, i-1 descrie trăsătură cu tră~ătură. Şi pe linia aceloraşi
ciudăţenii şi stranii succesiuni, Vastica, nepoata vechiului pădurar gazdă cu aproximativ două decenii în urmă a "lunaticilor" îndrăgostiţi
este, pe aceleaşi locuri şi-n aceeaşi casă, nevasta noului pădurar. Prezenţa funestă, aceasta o familiarizează pe Sănduţa cu vraja pe care, în
nopţile cu lună, la marginea iazului şi a crîngului, o fac femeile pentru
a-şi întîlni pe adevăratul, talnicul ales al inimii.
Încep chinurile şi remuşcările dintre pasiune şi datorie, se înfruntă
istovitor morala în care fusese crescută şi din care îşi formase un piedestal al idealului ei de viaţă şi tumultul sufletului şi simţurilor descătu
sate - ambele arzînd în setea lor interioară de împlinire. În puterea
~opţii, exaltată de vedenii, înfierbîntată de frigurile neostoitelor chemări interioare Sănduţa aleargă, ca o halucinată, numai în cămaşă spre
iaz, la meleagul vrajei. Peste cîteva zile pădurari o găsesc îngheţată în
crîngul în care cu două decenii în urmă rătăceau în serile cu lună, însetaţi de fericire mama şi misteriosul ei iubit. Destinul lunaticilor se
împlinise.
Autorul nu are calitatea concentrării epice a materialului, implicită
şi obligatorie speciei. Se delimitează cu certitudine intriga, se declanşează pe nesimţite un conflict dar în evoluţia acestuia se intE;>rpun, de-

teasă
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loc avenite, episoadele parazitare. Contrariant, acestea apar tocmai acolo
unde logica textului indică iminenţa încordării tensiunii daramatice. Spovedania h;i "moş Nicu" capătă proporţiile unui lung excurs, inutil şi
lacrimogen, polemicile dintre "normalişti" (viitori învăţători) şi "seminari~ti" (elevi ai seminarului teologic) relevînd de altfel un interesant aspect al conştiinţei sociale a epocii sînt şi ele prea lungi. Se introduc fără
a fi adecvate în context fragmente epice, publicate anterior ca opere
literare de sine stătătoare ; este cazul scrisorii (ample evident) din străi
nătate a profesorului Terenţiu, publicată mai înainte, separat, ca operă
literară aparte 23_
Lunaticii reţin totuşi atenţia prin capacitatea autorului de a urmări
concomitent în desfăşurarea lor cele două planuri ale vieţii personajului
central - cel al comportamentului cotidian exterior (normal) şi celălalt,
insesizabil la început dar argumentat progresiv pe parcurs al asaltului
subconştientului, proeminent şi în cele din urmă distrugător. Evoluţia,
interferenţa uneori derutantă a acestora, stările obsesive, reveriile facilitează sondajul psihologic şi conturează, de-a lungul propriilor, dramaticelor experienţe erotice un personaj complex - bovaric în manifestă
rile sale. Evoluţia lui J ean, soţul eroinei principale, este în mare măsură
artificială. Transformarea subită a fiului de boier un om cu tarele
clasei sale prin dragoste - este simplistă şi neconvingi'itoare, străină de
altfel de concepţiile autorului.
Aderenţa la un anumit gen de psihologism, normală dacă ne gîndim
la voga sa în deceniul 3-4 cînd scriau la noi Carnii Petrescu şi H. P.
Bengescu contrariază la prima vedere la un scriitor, cu o statornică,
aproape exclusivă tematică rurală ; o privire mai atentă nu poate stabili în Lunatecii o excepţie. Nu numai cadrul, personajele, elemntele
dialectale şi datinile se revendică meleagului neaoş dar înseşi trăsătu
rile enigmaticului personaj, companionul de altă dată al frumoasei. bucovinence, stăpîn mai tîrziu pe visele bolnăvicioase ale Sănduţei - fiica
acesteia - trădează în dubla sa ipostază de fiinţă existentă cîndva şi
fantasmă, în aceJaşi timp pe plan oniric chipul ,sburătorului" autohton.
Intitulat "roman" dar nedepăşind ca şi în alte cazuri structura povestirii dezvoltate Momîia (194 7) narează într-o tehnică care aminteşte
frecvent memorialul experienţelor dureroase ale unuia din modeştii luminători ai satelor de altădată învăţătorul Neculai Grădinaru. Materialul faptic - numeros - introduce multiple episoade colaterale. Referinţele asupra mediului rural, a raportului dintre şcoală şi acesta,
chestiunile particulare ale învăţămîntului în epocă, salutare de altfel ca
valori documentare nu se omologhează artistic într-un tot unitar. Se
reproduc, fără modificări, episoade publicate anterior ca opem de sine
23 Cf. Foaerul operei din Paris in "Revista Mo1dovei", II (1922), nr. 1, p.
19-21.
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TIBERIU CRUDU
stătătoare 2". Inseşi

sfaturile pe care N. Catrinaru le dă elevilor reproduc
(numerotat) îndrumările de acelaşi gen ale praf. T. Crudu (publicate la
vremea lor în anuarul Şapte ani divn viaţa unei şcoli normale).
Ca şi în alte situaţii lucrarea rămîne, dincolo de farmecul nemijlocit
al unor scene rurale ca un autentic document realizat cu vibraţia participantului în cauză - asupra raportului dintre .şcoală şi colectivtatea
sătească de odinioară. Este mărturisirea nu lipsită de amărăciune asupra
unei vieţi jertfite "în slujba luminii" - titlu al unei alte evocări din
bibliografia operelor literare ale lui T. Crudu. În linii mari figura învăţătorului Neculai Catrinaru căruia T. Crudu îi împrumută îndelungatele-i strădanii didactice, succesele şi necazurile, prefigurează simbolic
personalitatea unui alt "luminător" de frunte al aceloraşi meleaguri autorul însuşi.

nr. 3)

24 Este cazul episoadelo!" Di la Bot'şeni (publi.cat in "Făt frumos" şi La consiliul de disciplină (în "Revista Moldovei", 1922, nr. 6).
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. Busţul lui Tiberiu Crudu de la Tudora -:-
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Botoşani.

SAVANTUL PETRU1ŞUSTER ŞI SATUL NATAL
PETRU FROICU

Despre cărturarul savant şi profesorul de excepţie al Universităţii
PETRU ŞUSTER s-au scris .şi rostit cuvinte emoţionante, prin care
i se omagiază întreaga sa muncă pentru ştiinţă.
Ca filolog şi fiu al aşezării sale naturale, nu-mi propun să zăbovesc
în lumea ideilor pentru care a ars demn şi competent toată viaţa. La peste
trei decenii de la moarte şi 90 de ani de la naştere, memoria sa se păs
ieşene

trează v~e şi dreaptă.
Urmărindu-i trecerea şi truda asupra cărţilor, înţelegi mai lesne
se ţes fire de legendă şi pagini în care mitul jertfei omului creator îl

cum
trec

în eternitatea oamenilor care au sporit zestrea de lumini a lumii.
Într-o asemenea firească ipostază, posteritatea încearcă să rcinvie
momente, chipuri, relaţii, gînduri şi împliniri. Dar, nici o carte nu va
putea fi întreagă fără a lumina obîrşia cărturarului. Răspunsul vine greu
dar P tot mai aproape de adevăr.
În satul COSTEŞTI, în care a văzut J.umina vieţii la 15 mai 1896, sînt
multe documente 1 .şi lucrări de referinţă 2 se poate afirma că aici s-au
statornicit strămoşii acestei aşezări lucrînd pămîntul şi dînd TRONULUI
MOLDOVEI - prin dregătorii ocolului Botoşani 3 - braţe pentru oaste.
pîine pentru vremuri grele şi speranţe stăpînilor. Pe la 1615, Costeştiul
vechi, coboară în istorie spre secolele XVI sau chiar XV. Cercetînd, mai
era o localitate distinctă, cu vatră închegată, dar de prea multe ori trecută prin foc şi sabie de năvălitori. La 1772 4 satul mai număra doar 26
de case cu 20 români birnici, 5 scutelnici (probabil bătrîni şi suferinzi).
1 preot şi case pustii.
Oamenii acestui sat n-au avut vreme să-si dureze fortificatii si case
de piatră, dar n-au uitat să-şi ridice, din bî~e, pe dealul LA IZVOR,
lăcaş de închinăciune şi de pomenire. Se mai păstrează şi azi, m tezaur
la Mitropolia Moldovei, piese din vechiul iconostas al acesteia.
1 Vezi, Tezaur documentar sucevean (1393-1849), Bucureşti, 1983 (documentele : 910, 955, 1118, 1453, 1528, 1840, 812, 1156, 169, 196, 907, 1156, 1264, 761.
2 Vprnicescu, Nestor, Arhiereul Narcis Creţulescu (1835-1913), în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei, XXXV (1959), nr. 5-6 (mai-iun.), p. 332-343.
3 Judeţul Botoşani se constituie abia între anii 1730-1751. Aici, era Ocolul
Botoşaniului, de care depindea şi satul Costeşti.
4 Vezi, Moldova în Epoca Feudalismului, vol. 1, partea I, şi a II-a, coordonator P. G. Dmitriev, Chişinău, 1975, In vol. ,f, la p. 137, Costeştiul aparţine de
Ţinutul Botoşani. Sub raport economic se subordonează, ca danie, Mănăstirii Salca.
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Generaţiile au trecut înţelegînd, în bătaia clopotelor de la căpătîiul
celor stinşi, chemările sub ~ teagurile Domnului Ţării, norii de grindeni
şi furtuni, vestirea vecerniilor şi a sărbătorilor.
N-au avut vreme şi putere să-şi deschidă şcoală, dar n-au uitat figurile dascălilor care le-au descifrat bucoavnele, ceaslovul. şi psaltirea.
Ca un foc viu a trecut şi-a rămas în conştiinţe cuvîntul tradiţiilor şi al
istoriei străbune.
Într-un asemenea univers binecuvîntat, în lărgimea cîmpiilor stăpî
nite de molcome dealuri, au venit mînaţi de cine ştie ce doruri sau ofuri
- familii ca : Şuster, Corduneanu, Ursulea, Froicu, Munteanu, Bosînceanu, Gaşpar, Uliciuc ,ş.a. Au venit şi-au rămas, s-au înfrăţit cu aceste
locuri şi oameni deschişi. Doar nepoţii şi strănepoţii îşi mai aduc aminte
despre clipele nostalgice în care înaintaşii coborau în fostul lor univers
- povestind şi lăcrămînd.
Din documentele vechi şi catagrafii 5 răsar numele celor care au dat
nume şi putere localităţii COSTEŞTI : Creţu, Condrea, Pînzaru, Pascaru,
Grigoraş, Rotariu, Holoti, Cananău, Prodan ş.a. E mul prea g;reu să, lă
mureşti după atîta amar de vreme, cînd ,şi cum s-au închegat familiile
intrate în carte~ satului.
Oamenii acestor locuri n-au avut vreme să-si treacă drumurile vietii
decît în fapte ce-au îmbrăcat straiul legendelor: Pe coastă de deal s-~u
aşezat şi-au rămas, ca de-aici să le fie mai aproape zarea, răsăriturile şi
amurgurile.
Pînă la 1775 cînd pămîntul vechi românesc al Bucovinei este ră
pit de habsburgi, satul COSTEŞTI se afla sub oblăduirea şi în proprietatea Mănăstirii SOLCA 6.
După aceasta, satul trece sub diverse stăpîniri, pentru ca la începutul acestui veac, Costeştiul să fie trecut în actele vremii sub trei stăpîni,
al căror nume s-a alăturat celui al aşezării OOSTEŞTI-CIOLACUL, pe
pîrîul Teisoara cu 72 familii; COSTESTI GHERGHEL cu 116 familii si
COSTEŞTi-MELIC cu 64 familii.
.
.
Lăcomia marilor proprietari lasă pentru multă vreme răni deschise.
Pămînturile date de domnul CUZA şi cele primite în urma războiului de
independenţă de la 1877 sînt înghiţite, tot mai mult, de marea proprietate. O placă memorială aşezată pe zidul .şcolii satului COSTEŞTI şi poveştile bunicilor despre ridcarea satului în 1907 vorbesc şi acuză.
Aici, PETRU ŞUSTER află şi înţelege dramtica noastră istorie, de
la tatăl său, Mihai ŞUSTER, veteran al Războiului de Independenţă, distins cu "Virtutea militară" şi "Trecerea Dunării" înţelege cum trebuie
să-şi slujească neamul. De la mama sa V ASILICA, născută Pînzariu, cea
care a dat ţării 7 feciori ca şi Vrîncioaia (Gheorghe, Vasile, Ioan, Constantin, Alexandru, Petre şi Neculai) dar şi 4 fete : Catinca, Saveta,
Aglaia şi iarăşi Aglaia (după moartei celei dintîi), primeşte îndemnul să
se înalţe în cinste .şi demnitate, aşa cum au făcut-o şi părinţii.

5 Moldova în epoca feudalismului, (nota de mai sus), p. 137; partea a II-a,
p. 192.

6

Măzăreanu,

Vartolomei, Condica

Mănăstirii
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Însetat de cunoaştere, cu blîndeţea ce-a datorat-o mamei, cu hotă
rîrea pe care a trecut-o din braţul tatei în al său, cu gîndul de a răzbuna
un timp ce nu i-a ocolit şi iertat fraţii şi părinţii, neamurile şi strămoşii.
După o clasă la şcoala satului natal, pleacă în lume cu icoana satului
natal. De-acum popasurile în cuibul familiei vor fi tot mai scurte ... Liceeanul, seminaristul, studentul universităţii ieşen.e sau al Vienei, doctorul in ştiinţe biologice - savantul şi dascălul trecut în atîtea inimi de
discipoli, în studii şi sinteze româneşti şi străine, face paşi siguri in cartea ştiinţei pentru care şi-a ars toată puterea sufletului şi a minţii.
lmpreună cu AMBROZIE BOSîNCEANU arhimandrit, fiu al ţă
ranului Dimitru Ursulea, cu NARCIS CREŢULESCU (1835-1913), arhicreu şi rector al Seminarului teologic de la Huşi, istoric de frunte al
neamului, despre care Mihail Sadoveanu spunea : Vlădica Narcis (... ) la
hrisoavele scăpate de prădăciuni şi focuri, adăugase dragostea lui...", cu
doctorul în ştiinţe medicale IACOB IACOBOVICI (1879-1959), profesor
universitar şi doctor docent şi rector al Universităţii din Cluj, autor a
numeroase cărţi, PETRU ŞUSTER, savant biolog .şi mare dascăl al învă
ţămîntului superior româr1esc aşează întru eternitate satul COSTEŞTI ca veche vatră românească, chemată să spună lumii - cît va fi pămînt
- povestea sa şi a fiilor săi.
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PROFESOR DR. PETRU

ŞUSTER

IN AMINTIRI
ELENA FLORICA

ŞUSTER

Amintirile mele despre tatăl meu, profesor doctor Petru Şuster coincid cu primii opstprezece ani ai mei de viaţă ;era vîrsta cînd începusem a
intui valoarea lui ca om şi om cle ştiinţă cînd simţeam profund necesitatea de a comunica cu dînsul nu numai sufleteşte ci şi pe plan intelectual. Născut spre hotarul dintre două veacuri (la 15 mai 1896) 1.atăl meu
s-a inscris în tradiţia marilor noştri savanţi pentru care ştiinţa reprezenta însăşi sensul vieţii.
Încrezător în puterea exemplului personal, onest în relaţiile cu societatea dar deloc slugarnic, orice post didactic cîştigat a reprezentat
3ntotdeauna finalul unei lupte îndîrjite.
Mai mult încă Legea învăţămîntului Superior din anul 1938 emisă
de ministrul învăţămîntului Anghelescu, vine să înlăture de la concu1·sul
pentru cele două catedre de Zoologie, libere (din1.re care una era la Cluj)
pe motivul că era asistent deşi funcţiona de 18 ani la Universitate şi
avea 10 ani de la Doctorat.
Pornit în căutarea dreptăţii inexistente, dr. Petru Şuster ajunge în
audienţă la Nicolae Iorga, însă nu rezolvă nimic.
In lunga sa activitate didactică a cerut de nenumărate ori înfiinţa
rea unui Institui de Entomologie în România, pentru a se pune .:;;i la noi
in ţară în practică lupta naturală contra insectelor vătămătoare agriculttfrii, dorinţă care i-a rămas de asemenea neîndeplinită.
Diversele aspecte ale lumii dln afara satului natal, în mijlocul căreia
pătrunsese, a dorit să le facă cunoscute celor mai apropiaţi ai săi ; astfel
în anul 1931 bătrînul Mihalache Şuster este luat de fiul său la Viena timp
de o lună de zile. De acolo, cu destinaţia "La Costeşti - Rumanien" porneşte la 30.4.1931 o carte poştală ilustrată, unică, poate în felul ei: "Catinca fiţi liniştiţi acasă că eu am ajuns la Viena miercuri unde m-am întîlnit cu Petru la gară" - M. Şuster. Şi acestei semnături i s-ar fi adău
gat şi cea a mamei dacă aceasta ar fi fost în viaţă.
Nonagenara soră Catinca îşi aminteşte şi astăzi că la una din şedin
ţele de comunicări ale Academiei a fost şi ea în aulă cînd prof. dr. Petru
Şuster a prezentat o lcrare. Toate aceste amintiri despre ta1.ăl meu întregesc imaginea acelui om cu o fire prietenoasă binevoitoare, gată să
ajute oricînd pe cel care avea nevoie de ajutorul lui. !'J-a făcut: rău nimănui. A semănat în jurul său numai binele. Iubea oamenii cu adevărat
~i avea multă înţelegere chiar faţă de aceia cu un caracter îndoielnic.
www.cimec.ro
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ŞUSTER

Era însă neiertător faţă de cei care-şi rîdeau de obîr~ia lU'i ţărănească.
Era mîndru că era fiu de ţăran. Cei mai apropiaţi sufletului, între care
se regăsea cu adevărat după zbuciumul marilor oraşe şi al vieţii i-au fost
întotdeauna ţăranii din Costeştiul Botoşanilor. Pentru aceştia avea un
cult aparte.
Era deosebit de apropiat şi de popular faţă de toţi dar mai mult
faţă de oamenii simpli. De aceştia s-a, simţit întotdeauna legat, s-a considerat un frate al lor, care le-a rămas credincios. Le cunoştea limbajul
sufletului şi sufletul lor mare. Acasă ne împărtăşţea toate întîmplările
zilnice, toate proiectele de viitor. Pe cînd eram copil mă lua cu dînsul
în excursii ; învăţasem multe denumiri latineşti de plante şi animale
şi să recunosc la microscop preparatele histologice. Tot de la dînsul am
auzit pentru prima dată despre Creangă şi Eminescu.

*

*

*

Amintirile mele despre tatăl meu prof. dr. Petru Şuster continuă pînă
în seara zilei de 11 octombrie 1954 cînd Natura, din mijlocul căreia a
pornit parcă spre lume, 1-a chemat să-l ocrotească de toate întîmplările
pămîntene.

Dragostea şi preţuirea ce le-a dat cu dăruire, de-a lungul întregii
sale vieţi, satului şi oamenilor de aici nu i-au fost niciodată dezminţite ;
pe prof. dr. Petru Şuster îl comemorează pentru cei 90 de ani de la
naştere, plaiurile natale.
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REVELAŢIITLE MANUSCRISELOR ENESCIENE
MĂRTURIILE INEDITELOR

-

CONSTANTIN STIHI-BOOS

Sărbătorirea devenită tradiţională, a celui mai mare compozitor român, născut la Liveni şi legat de _Mihăileni şi de Dorohoi, deci de Moldova de Nord şi plaiurile judeţului Botoşani, sărbătorire întruchipată în
cel de-al X-lea Festival Internaţional "George Enescu", mai implică şi o
comemorare - s-au împlinit într-adevăr 30 de ani de la dispariţia celui
ce a marcat momentul suprem de strălucire al muzicii româneşti. În cadrul Festivalului au fost lansate trei cărţi legate de personalitatea .şi opera
lui George Enescu, volumul colectiv în limbi străine Enesciana IV cu 22
de studii analitice şi documentare, publicat sub îngrijirea şi coordonarea
lui Mircea Voicana, Catalogul tematic al operei lui George Enescu, val.
1 (1886-1900) de Clemansa-Liliana Firea şi Capodopere enesciene de Pascal Bentoiu. Cu această ocazie, la lansarea amintită, a avut loc prin stră
duinţele muzicologului Mircea Volcana, şi un concert la Conservatorul
"Ciprian Porumbescu" din Bucureşti, pe 20 septembrie 1985, la care au
fost cîntate o serie de piese camerale de George Enescu, insţrumentale
şi vocale, dintre care unele (patru la număr) în "primă audiţie absolută".
Prezentarea şi analiza acestora, făcută la unele din ele în cadrul sesiun:i
Centrului de Studii "George Enescu" şi reluată apoi în volumul Enesciana IV, deja amintit, precum şi în cadrul lucrărilor "Simpozionului de
Muzicologie" din cadrul Festivalului, au prilejuit prin mijlocirea concertului pomenit o mai adîncă pătrundere în extraordinarul univers muzical enescian, întregit cu noi valenţe expresive, unele chiar' surprinză
toare. Întrucît şi autorul prezentei comunicări a avut şansa să dea peste
două asemenea lucrări inedite şi quasi totalmente necunoscute, pe lîngă
celelalte, s-a gîndit că această "lecţie" oferită de studiul manuscriselor
muzicale _din marea (.şi la propriu şi la figurat) moştenire a lui,' George
Enescu, cu revelaţiile pe care le-a adus, merită să fie propagată şi mal
departe.
La fel ca şi "poeziile postume" ale celuilalt mare fiu al plaiurilor
Moldovei de Nord şi ale judeţului Botoşani, Mihai Eminescu, cel născut
la Botoşani şi legat de Ipoteştii părinţilor săi, şi creaţiile postume ale lui
George Enescu au stîrnit vii comentarii şi controverse ; ca şi 'in cazul lui
Eminescu, respectivele controverse asupra valorii sau non-valorii "postumelor" lui Enescu, cît şi asupra oportunităţii analizării şi executării
în public a lor, s-au dovedit iŞi continuă· să se dovedească extrem de
oţioase şi de neavenite, intrucit, ca şi la Eminescu, ele nu plecau de la
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cercetarea concretă, de la documentul manuscris, ci de la tot felul de
pseudo-"considerente", unde valoarea, deşi aparent era principala vizată,
era totuşi reglată pe ultimul plan, în timp ce în avanscenă apăreau mofturile subiective şi ideile preconceptuale ale unui sau altuia sau chiat·
invidia, abia ascunsă dar şi uşor detectabilă, a cîte unuia faţă de meri- .
tele lui Enescu, pe care respectivul muzician mediocru dotat nu avea să
le ajungă niciodată !
Lucrările pe care am avut şansa să le descoperim şi să le analizăm,
dînd astfel o posibilitate - care s-a şi împlinit deja, după cum am văzut
- pentru valorificarea lor în concerte, ne-au fost ofer:te de manuscrisele
Enescu din fondurile Cabinetului de Muzică al Bibliotecii Academiei R.
S. România. Revelaţiile şi surprizele oferite de aceste materiale, care cuprind în total doar vreo 20 de lucrări enescie[ne, ne dovedesc ce alte asemenea revelaţii şi surprize mai pot încă exista ascunse printre filele depozitate în Muzeul "George Enescu", devenit apoi Muzeul Muzicii Româneşti, la Arhivele Statului, la Muzeul "George Enescu" din Dorohoi,
la celelalte fonduri cupr:nzînd manuscrise enesclene. Este deci prin urmare imperios nc::cesară stabilirea unui "Corpus" cît mai complet al lor,
aşa cum a început să-1 elaboreze şi să-1 publice muzicologa ClemansaLiliana Firea, pentru ca astfel să se poată lucra asupra lor în deplină
cunoştinţă de cauză.
Cele două manuscrise de George Enescu, cu lucrări inedite de la
Cabinetul de Muzică, poartă numerele dP cotă MS. R. 7473 (cu o ciornă
si în MS. R. 7740, semnalată de Clemansa-Liliana Firea, căreia apoi i-am
făcut cunoscută varianta aceasta "completă" pe curat a lucrării, descoperită de noi) şi respectiv MS. R. 986. Prima este o Sonată-Torso pentru
pian şi violoncel în fa minor (partea I-a), iar a doua orchestrarea unei
mişcări din Trio-ul nr. 2 Op. 100 pentru vioară, violoncel şi pian de
Franz Schubert, anume "Andante con mata în da minor.
După "trezirea la viaţă" d:n cadrul Sesiunii ştiinţifice a Centrului
de Studii "George E:1escu", soldată prin prezentarea comunicării respective în liml:>a engleză, în propria-ne versiune-traducere, în sumarul volumului colectiv Enesciana IV, unde am dat şi cea mai completă prezentare-analiză muzicologică a celor două lucrări, după o altă prezenbwe
anaLtică a lur la Sesiunea ştiinţifică a Bibliotecii Academiei R. S. România, unde s-a pus accentul pe latura bibliologică a manuscriselor şi lucrărilor din ele, după încă o prezentare rezumativ-succintă a lucrărilor
la mai-sus menţionatul ,,Simpozion internaţional de muzicologie" din cadrul celui de-al X-lea: FesLval "George Enescu" .şi după audiţia lor în
prEmieră la acelaşi festival, cele de faţă reprezintă forma finală a concluziilor şi părerilor subsemnatului asupra lor.
MS. R. 7473, cuprinzînd Sonata-Torso pentru ptan şi violoncel "nr.
3" în fa minor de George Enescu, nu este datat, dar aparţine evident
anului 1898, după cum vom vedea; lucrarea, semnată de două ori "Georges Enesco", odată pe pagina de gardă şi odată pe prima pag:nă propriuzisă, are vreo 202 măsuri, desfăşurate pe parcursul a 13 pagini numerotate de autor, din prima (şi unica) ei mişcare, Allegro, în formă de sowww.cimec.ro
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dar se întrerupe brusc, spre finele reprizei temei secunde, verso-ul
pag. 13, care ar fi trebuit să fie "pag. 14", precum şi celelalte pînă la
sfîrşitul fasc:colei fiind complet albe. Ulterior, după ce i-am arătat lucrarea, muzicologa Clemansa-Liliana Firea ne-a mai semnalat şi dînsa
o ciornă a începutului lucrării, cu unele deosebiri, reflectînd un c;tadiu
mai incipient de elaborare, de 2 pagini, incomplete, în MS. R. 7740, intercalate-încadrate între alte 2 pagini conţinînd schiţa unei Fugi la 4
voci. Lucrarea, bine articulată, începe cu un "epigraf" la unison şi octave,
asemănător cumva şi cu "tema destinului" a lui Beethoven, al celor două
instrumente, dramatic .şi energic ce va deveni pe tot parcursul mişcării
şi chiar al temelor propriu-zise, ca un "leit-motiv", ca un "Comentariu"
polifonic-eterofonic al acestor teme. Prima temă propriu-zisă, cantabilă,
dar dramatică şi quasi-evocatoare a violoncelului, este aproape imediat
supusă unei micro-dezvoltări, în care mai survine şi ,,epigraful". Urmează
o punte amplă, zbuciumată, de dimensiunile unei noi teme, cu nu motiv
de vals sacadat, care duce la tema secundă, "de largă respiraţie", foarte
lirică şi cantabilă, în Re Bemol Major" (ca şi puntea, de altfel) ; conturul
acestei teme secunde, dar nu şi eterofonicul ei acompaniament bazat pe
cpigraful amintit nu şi specificaţia "appasionato" şi nur şi încheierea ei,
deci numai conturul ei, va constitui ulterior şi conturul temei secunde
din prima mişcare Allegro molto moderata, din Sonata nr. 1 pentru pian
şi violoncel în fa minor Op. 26 nr. 1 (1898), fiind apoi utilizat acolo şi ca
un element ciclic în mişcările următoare ; ·această identitate de contur
melodic-tEmatic, ne-a permis şi datarea Torso-ului pentru acelaşi an 1898,
cel puţin In ceea ce priveşle ultima ·sa formă, avută în vedere aici. După
expoziţie, o nouă punte, iarăşi foarte dramatică, duce la o dezvoltare,
tratată concis, dar şi foarte impresionant, în chip de "fugato" dublu,
în la minor, je baza. "epigrafului" şi a primei teme, desfăşurate
într-un dramatic dialog al celor două instrumente. În repriză tema primă
apare tot la violoncel, însă la octava superioară ; puntea, la fel de dezvoltată ca şi în expoziţie, dar cu modificările necesare spre trecerea la
omonima lonalităţii de bază, Fa Major, readuce motivul de vals sacadat
ca il.poi să se reajungă, bineînţeles tot ia Fa Major, la tema secundă ; dar
spre Lnclc acestei reprize" după cum am mai spus, partitura se întrerupe brusc ! (pag. 13 e scrisă complet pînă jos, pag. 14 e goală !) Motivul
probabil care-I va fi îndemnat pe Enescu să pună capăt atît de "abrupt"
îngrijit scrisei copii autografe pe curat a acestei Sonate, trebuie să fi
fost noul său val deinspiraţie care a a:Vut ca rezultat compunerea lui
Op. 26 nr. 1 şi în care a păstrat din Torso numai tonalitatea de bază şi
conturul tematic secund ! Totuşi, atît cît există, To.rso-ul ni se înfăţişează
ca o creaţie de reală valoare, frumuseţe şi forţă de impresionare, destul
de ,,independentă" în fond, dincolo de relaţia ei "colaterală" prin tema
secundă - relaţie, de altfel, nu prea importantă - , faţă de Op. 26 nr. 1.
In precedentele mele comentarii analitice sugeram că s-ar putea încerca,
cu fineţea .şi tactul necesare, o terminare a reprizei şi o cadă a lucrării,
care să permită şi o executare a ei ; aceasta a făcut-o înzestratul compozitor şi muzicolog din Cluj-Napoca, Hans-Peter Ti.irk, întregind-o de
www.cimec.ro
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o manieră atît de perfect "enesciană" încît pentru un om neavizat nu
s-a resimţit deloc "lipitura", ceea ce ne-a făcut să-1 felicităm călduros,
cu prilejul primei audiţii menţionate a piesei, executată ireproşabil, cu
o perfectă cunoaştere şi "simţire" a potenţelor ei emoţional-artistice, de
violoncelista Ilse Herbert-Liszl6 şi pianista Gerda Tiirk. Pe de altă parte,
şi muzicologa Clemansa-Liliana Firea i-a acordat locul cuvenit, în al
său Catalog tematic al creaţiei lui George Enescu val. I (1886-1900) mai
sus-menţionat, dîndu-i nr. CTE 164 şi menţionînd şi contribuţia noastră,
aşa cum avea ulterior să apară în vol. Enesciana IV, cu pr~vire la semnalarea lucrării, analiza ei şi stabilirea relaţiei tonale şi tematice, atîta
cîtă există, cu Op. 26 nr. 1. Poate că .şi o a doua sugestie a noastră, tipă
rirea într-un acelaşi volum atît a ultimului "Opus" enescian încă needitat, Sonata nr. 1 pentru p:'an şi violoncel în fa minor Op. 26 nr. 1
cît şi a Sonatei-Torso "nr. 3" pentru pian şi violoncel în fa minor (cu
includerea atît de fericitei "întregiri" datorate lui Hans-Peter Tlirk) analog cu tipărirea în facsimil atît a versiunii definitive "Washington"
a Quartetului de coarde nr. 2 în Sol Major Op. 22 nr. 2 cît şi a postumului Quartet de coarde în Do Major, care a apărut de curînd la Edidura Muzicală - , ar putea să rodească efectiv ! De altfel, MS. R. 990991 ale Cabinetului de Muzica ale Bibliotecii Academiei cuprind şi o
versiune definitivă, copiată foarte îngrijit şi sub directa supraveghere a
lui Enescu (cf, şi intervenţiile sale autografe "de ultim moment" în ea),
precum şi o ştimă autografă de violoncel, ale lui Op. 26 nr. 1, care pot
şi trebuie să fie considerate ca partituri finale, de"ultimă-definitivă-referinţă" ale acestui opus enescian !
·
O altă revelaţie ne-a fost furnizată de descoperirea, în MS. R. 986
a unui "Andante con moto" în do minor perntru orchestră, (38 p. complete) ce~i drept "mică", ·de tip clasic, dar completă (cu cîte doi suflători
de lemn, patru corni, trei tromboane, două timpane şi grupul corzilor),
cu menţiunea autografă cu creion albastru pe prima pagină ,,Orchestrat
într-o singură noapte" ,şi cu semnătura autografă la sfîrşit "Georges
Enesco, Bucarest 19/2-3/3 1916" şi pe care l-am identificat apoi ca fiind
orchestrarea măiestrit realizată a faimoasei miscări secunde din celebrul
Tria nr. 2 pentru p}m vioară şi violoncel în Mi Bemol Major Op. 100 de
Franz Schubert ; despre aceasta, unicele menţiuni existente, cel din volumul omagial George Enescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1964, pp. 178.
179, 284, 297 şi 314 specificau eronat că ar fi fost făcută doar pentru
,,orchestră de coarde" şi nu dădeau nici o precizare asupra manuscrisului sau locului unde s-ar putea găsi. Pînă acum, afinităţile lui Enescu
cu Schubert au fost insuficient evidenţiate, ba chiar ignorate (ca de ex.
chiar de un muzician de talia lui Pascal Bentoiu, în masiva şi adesea
foarte interesanta, dar de multe ori şi foarte subiectiva şi discutabila sa
lucrare Capodopere enesciene, amintită şi ea anterior), deşi Enescu vorbeşte de nenumărate ori în Amintirile sale despre ele, arătînd, între altele,
.şi foarte importantul detaliu, că, prin mijlocirea dinastiei de iluştri pedagogi violonişti vienezi Hellmesberger, Georg-Josef Sr. - Josef Jr., din
c·ar~ primul fusese prietenul, ba chiar şi "elevul" în Quartete al lui Bewww.cimec.ro
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ethoven şi Schubert înşişi, iar următorii doi, fiul şi respectiv nepotul (de
bunic) îi fuseseră profesori lui Enescu însuşi, marele nostru muzician
preluase şi continuase apoi tradiţia stilistică de interpretare a lui Beethoven şi Schubert direct de la sursă ! Iată deci, că pe lîngă legăturile
cu Bach, Beethoven, Brahms şi Wagner avem acum şi o "probă palpabilă
şi irefutabllă" a afinitătilor lui Enescu cu Schubert, mai puţin discutabilă, în orice caz decît cea pe care vedem că i se tot atribuie cu ... Berlioz
(de către Pascal Bentoiu în Op. Cit.) !
Celebra meditaţie-elegie din Andante con moto, de Schubert este orchestrată de Enescu strălucitor .şi în acelaşi timp extrem de conform cu
spiritul clasica-romantic al lucrăr~i, fără ca, în acelaşi timp, să se ocolească, după cum arată o analiză minuţioasă, (pe care am făcut-o, ca
atare anterior, dar din care vom reproduce aici numai esenţialul), nici
sugestiile mai tîrzii cronologic vorbind, din Principii de orchestraţie de
Nikolai Andreievici Rimskii-Korsakov, socotit de Enescu drept unul dintre cei cinci mai mari orchestratori ai tuturor timpurilor, alături de
Dvorak, Mahler, Saint-Saens şi Berlioz, aici putîndu-se mai degrabă
vorbi de o legătură a lui Enescu cu acesta din urmă, de.şi nu se prea
constată că. i-ar fi urmat sugestiile de combinări timbrale ! Spuneam că
vom reda aici esenţialul din analiza făcută de noi a orchestraţiei lucrării
lui Schubert de către Enescu, deoarece o prezentare amănunţită ne-ar
cere un spaţiu şi un timp dublu faţă de cele ale întregii comunicări de
faţă. De plldă, acolo unde Schubert "economiseşte" sonorităţile şi Enescu
procedează analog; însă în culminaţiile lucrării, cînd, cînd Schubert utilizează simultan cel trei instrumnete, cu tot ce pot ele oferi, Enescu se
folseşte şi el de ""tutti". Acompaniamentele, peroraţiile şi reluările, ca
si contrastele tematice sîn rezolvate orchestra! de Enescu, foarte colorat,
dar şi "aerat", astfel încît nicodată linia evolutivă tematică să nu aibă
de suferit, dar nici fundalul armonie să nu sune a "gol". De pildă, tema
primă, acel quasi mar.ş funebru, apare fie în combinaţia violoncele-fagoturi, fie în cea de flaute-oboaie pe fundalul restului corzllor în expoziţie,
iar în dezvoltare prin secvenţe la lemne şi alămuri pe fondul tremolo-ulu
la corzi ; tema secundă, atît de avîntată şi luminoasă (avînd ca incipit
însăşi celula-semnal Mi Bemol-Mi Bemol la octavă - Si bemol la quinta descendentă, utilizată şi de Enescu însuşi într-o lucrare proprie,
anume în epigraful Simfoniei I-a în Mi Bemol Major Op. 13}, apare în
expoziţie şi repriză la corni pe fur.1dalul acompaniamentului clarinetelor
şi fagoturilor. De fapt atît ca realizare sonoră, cît .şi ca exemplu practic
de orchestraţie, Andante con moto de Schubert-Enescu este de o incontestabilă valoare, meritînd din plin o "resurecţie" în concerte .şi o publicare ! Lucrarea fusese cerută testamentar să-i fie executată la înmormîntarea sa, de către Carmen Sylva, care îl susţinuse moral şi material. pe
Enescu ; acesta, deşi el însuşi bolnav în pat pe atunci, a înţeles să se
achite exemplar de obligaţie, vezi menţiunea amintită de pe p. 1 - "Orchestrat într-o singură noapte" .şi amintirile lui Enescu însuŞi .în Revista
Fundaţiilor de la centenarul naşterii Carmen Siylva (1943), unde arăta
că un alt eminent muzician român, regretatul Dimitrie Cuclin îl ajuta
www.cimec.ro
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transcriindu-i ştimele, spre a se putea executa lucrarea în timp util în
1916, conform şi datării de la finele partiturii ! Din păcate însă, după
această audiţie şi după alte cîteva, conform cu amintirile lui Enescu şi
cu intervenţiile sale autografe de partitură - digitaţii, agogică, nuanţe,
numer.aţii de fragmente dirljorale în tuş, în creion roşu, în creion negru
etc., manuscrisul a fost rătăcit timp de peste 60 de ani, pînă l-am depisţat
noi la Academie, iar despre soarta ştimelor întocmite de Dimitrie Cuclin
nu se mai ştie nici acum absolut nimic ! Mai precizăm că dincolo de
cauza imediată a orchestrării enesciene a mişcării de Tria a lui Schubert,
nu putem uita şi de prezenţa cronologică ,,de atmosferă" în imediată vecinătate cronologică de alcătuire a neoclasicei, ca stil, Suita a II-a pentru
orchestră în Do Major Op. 20 a lui George Enescu însuşi, terminată în
decembrie 1915 şi care-1 va fi stimulat şi "din interior" la orchestrarea
lucrării lui Schubert. În concertul amintit, nu s-a putut da, din nefericire o execuţie orchestrală a piesei de Schubert-Enescu, astfel încît am
fost nevoiţi să ne limităm la versiunea iniţială, de Tria, aşa cum o scrisese Schubert, în interpretarea, de altfel foarte reuşită, a violonistului
Ladislau Horvath, a violoncelistului Teodor Paşol şi a pianistului Viorel
Ţepeş.

Am vorbit mai pe larg de lcrările de care ne-am ocupat personal
întrucît am avut prilejul să le putem studia mai amănunţit din punct
de vedere muzicologic. Cu aceasta însă surprizele-revelaţii ale manuscriselor enesciene zugrăvite în Enesciana IV şi prilejuind şi prime audiţii
nu s-au încheiat. Să mai amintim cîteva din ele.
Astfel, muzicologa Clemansa-Liliana Firea a descifrat şi transcris,
permiţînd astfel prima lui audiţie, Canonul la şase voci "Sphynx", pe primele două versuri din poezia omonimă de Carmen Sylva, semnat şi dadat de în~u.şi compozitorul său pe 2 noiembrie 1898. Lucrarea denotă o
perfectă stăpinire de către Enescu a contrapunctului, precum şi o foarte
bună cunoaştere o procedeelor de "musica ficta" de către· el ; executanţii
săi au fost Catrinel Vlad, Georgeta Drimala, Livia Vasiliu, Vasile Sfica,
Vasile Tudose şi Carol Herca, din Formaţia vocală de cameră "Lira", şi
a fost cît se poate de adecvată, relevînd austera şi impresionanta frumuseţe a piesei, care a fost inclusă şi în CTE la nr. 216.
Două foarte spirituale lucrări ale lui Enescu, Palea pentru pian în
Do Major (CTE 39) şi Serenada pentru vioară şi pian în Sol Major (CTE
109), dovezi peremptorii a excepţionalei precocităţi creatoare a micului
Enescu, au fost frumos prezentate de doi micuţi interpreţi, Ştefan Firea
şi Udrea Nicolau (acompaniat la pian de Viorel Ţepeş), încheind seria
primelor audiţii absolute.
Paralel cu ele au mai avut loc şi "reluări" extrem de binevenite. Astfel, am avut prilejul unei reîntîlniri cu foarte frumoasa lucrare "de
tinereţe" a lui Enescu, Balada pentru vioară şi orchestră sau pian în Mi
Major (CTE 285), pe care o ascultasem prima dată cîndva cu multă
emoţie într-un concert al Filarmonicii din Botoşani în septembrie 1981.
www.cimec.ro
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Acum ea a fost foarte bine executată, în versiunea cu reducţie de pian
(ambele versiuni, şi cea cu orchestră şi cea cu pian sînt autografe), de
către micuţa Alina Rafailă acompaniată de prof. Ghizela Tolvan. Această
lucrare. laolaltă cu Palea şi cu Serenada mai sus menţionate şi cu altele,
de ase,rnenea existente printre manuscrisele enesciene, ar putea alcătui
un splendid "set" de piese, atît cu scop pedagogic, cît şi interpretativ,
pentru elevii liceelor de muzică, în orice caz mai binevenite şi cu mai
multă muzică autentică în ele decît, să zicem, cine ştie ce piesă de aşa
zisă "avangardă", unde înafară de un "teribilism" şi el foarte discutabil,
al unora dintre mai tinerii noştri muzicleni, adesea nu există nimic altceva, nici artă şi nici măcar un pic de emoţie realmente "muzicală", deşi
li se cere bieţilor copii să scoată din ele ceea ce nici măcar un artist
matur n-ar putea scoate, căci "ex nihilo nihil fit" !
Un pianist adolescent, .şi el extrem de promiţător, Dan Raţiu, s-a
prezentat apoi cu Pavana din Suita nr. 2 pentru p:an in Re Major Op. 10
cu care s-a trecut deja la piese ale primei perioade de maturitate creatoare a lui Enescu. Alte asemenea reluări frumos realizate au fost cele
patru din cele Şapte liedw·i pentru voce şi pian 'pe versuri de Clement
Marot Op. 15, interpretate de Catrlncl Vlad şi Anca Dumitrescu, acompaniate la pian de Irina Rusescu.
însă culminaţia întregii manifestări a fost alcătuită de cele două
Sonate-Torso; dintre ele am vorbit deja despre cea pentru pian şi violoncel, dar a fost reluată şi admirabila Sonată-Torso pentru pian şi vioară
in la m:nor (compusă de Enescu în 1911), analizată în două studii de
mare pertinenţă de regretatul prof. Tudor Ciortea şi de prof George Manoliu, care au fost incluse atît în tipăritura partiturii, Bucureşti, Editura
Muzicală, 1984, cît şi în voi. Enesciana IV; reluarea ei a fost făcută la
un nivel cu totul excepţional de către violonistul Ladislau Horvath şi de
către p:anistul Viorel Ţepeş.
Revenind acum la problemele revelaţiilor pe care ni le aduc manuscrisele enesciene, trebuie să facem o menţiune specială cu privire la
Trioul nr. 2 în la minor pentru vioară, violoncel şi pian compus de En0scu
în 1916 şi existent la Cabinetul de Muzică al Bibliotecii Academiei în
două versiuni, o ciornă în MS. R. 7396 .şi o copie pe curat în MS. R. 7397,
ambele autografe. S-a tot pretins în literatura de specialitate că o (de
altfel) distinsă pianistă şi compozitzoare, azi decedată, ar f1 avut, meritul
de a fi descifrat cu atenţie a partitură aproape ilizibilă şi de a fi ajuns
la stabilirea tuturor ind~caţiilor în cel mai pur stil enescian" (sic) întrucît "compozitorul nu a mai avut posibilitatea nici măcar să-şi transcrie partitura şi să pună la punct indicaţiile necesare" (sic) - a se vedea
în acest sens studiul-prezentare a manuscriselor olografe enesciene de
la Biblioteca Academiei semnat de Silvia Boloca în Enesciana IV, unde se
arată netemeinicia acestor alegaţii. Intr-adevăr, am avut prilejul să semnalez tele două manuscrise muzicologilor Mihai Popescu şi Mihaela Marinescu, şi s-a vădit că pretinsa "adevărată" (sic) nouă "redactare a textului" comporta de fapt grave lacune şi erori de transcriere, fiind de fapt
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trecută drept ,,1897" ori aceasta este data compunerii altui Tria, cel
cu nr. 1 în sol minor (CTE 170) ! Abia de acum înainte se pune problema
unei adevărate transcrieri şi apoi editări a Trio-ului, conform manuscriselor olografe amintite, de către cei doi muzicologi, cunoscuţi prin seriozitatea şi străduinţa lor !
O altă lucrare care îşi aşteaptă o justă editare şi valarificare este
foarte frumoasa Simfonie "de şcoală" nr. 4 în Mi Bemol Major (CTE 257)
a cărei fotocopie de ms. autograf figurează în aceleaşi fonduri ca MS.
R. 7476.
Ar mai fi încă multe de spus, dar nu le putem epuiza în spaţiul comunicării de faţă, despre mirificele revelaţii oferite de manuscrisele marelui muzician, unei cercetări oneste şi cu spirit larg, fără idei preconcepute, a lor ; ele se dezvăluie, din ce în ce mai mult, imensitatea, atît
naţională, cît şi universală, a geniului muzical al lui George Enescu !
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CERAMICA- FACTORll DE DEGRADARE
DAN FARTAIŞ

De la bun început vreau să precizez că nu şantierele arheologice au
favorizat apariţia factorilor de degradare ci faptul că prelucrarea materialelor arheolgice aduse de pe şantiere a ajutat la stabilirea anumitor
factori care au dus la degradarea ceramicii.
Din punct de vedere tehnici, ceramica este starea ireversibilă în care
se transformă argila bine încălzită. Se ştie că argila este un silicat bazic
de aluminiu ce se întîlneşte în natură sub o formă diferită. Proprietatea
de bază a argilelor este faptul că bine umezite devin plastice şi permit
modelarea lor după dorinţă. Din aceiaşi argilă se pot obţine categorii
ceramice de o mare diversitate dacă arderea se face· la temperaturi diferite în prezenţa sau în absenţa oxigenului. Ceramica este o stare ireversibilă a argilei arse ce nu rămîne indiferentă în condiţii diferite de
mediu şi este departe de a fi considerată ca un material etern. Colecţiile
muzeelor de istorie şi arheologie' a căror inventar ·este mai totdeauna
dominat de materialul ceramic, dovedesc cu prisosinţă prin starea în care
se află că ceramica n-a reuşit să treacă prin timp fără a suferi degradări
acentuate. Există totuşi o tendinţă nejustificată de a considera problemele conservării ceramicii ca pe ceva uşor de rezovlat şi avînd o prioritate minoră.
Despre importanţa ceramicii în ansamblul patrimoniului cultural naţional, vorbesc însăşi expoziţiile permanente ale muzeelor noastre. Începînd din neoliticul vechi şi chiar pînă în zilele noastre, ceramica ră
mîne reprezentativă pentru grupurile etnice şi populaţiile cele mai diverse care îşi reflectă în ea capacităţile spirituale, tehnologia epocii, preocupările de bază, precum şi frămîntările sociale. Se poate spune că eeramica este o veritabilă amprentă a societăţii umane dintr-o anumită epocă.
In spatele pieselor ceramice, arheologul şi istoricul, pot reconstitui o societate omenească cu obiceiurile şi credinţele cu îndeletnicirile şi aspiraţiile cu evoluţia şi declinul ei. Importanţa de necontestat a acestei categorii de patrimoniu atrage în mod automat şi sarcina conservării .şi păs
trării ei ca document istoric şi artistia ca dovadă de viaţă şi existenţă
care trebuie păstrată pentru generaţiile viitoare.
Ţinînd cont de faptul- că în munca de restaurare şi conservare nu
se poate întreprinde nici o operaţie fără o investigare a stării obiectului,
şi în cazul ceramicii cunoaşterea cauzelor degradării este obligatorie şi
stă la începutul oricărui flux de laborator. Dacă materialul în sine nu
este la fel de la un obiect ceramic la altul iar condiţiile de păstrare în
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sol sau în apă au fost şi mai diferite de la o piesă la alta, ca să nu mai
vorbim şi de alte elemente legate de cauze sociale sau naturale, putem
vedea că avem în faţă o mare varietate de cauze care au dus la degradarea ceramicii arheologice.
Factorii de degradare pot fi grupaţi în următoarele categorii :
- vicii de tehnologie
- condiţii de zac~re în sol sau în apă
- accidente de e~Jocă
Din prima categorie fac parte o serie de greşeli tehnologice care sînt
legate atît de evoluţia tehnicii cît şi de neglijenţa producătorilor de ceramică. Arderea slabă sau neuniformă a pieselor face ca acestea să aibă
o slabă rezistenţă fizico-mecanică cît şi faţă de agenţii chimiei ai mediului de păstrare. Acest lucru s-a întîmplat fie din neglijenţă fie din necunoaşterea tehnicii arderii la temperaturi înalte. Componenţii minerali
necalcinaţi din argilă folosită şi-au pierdut legăturile mecanice, iar sub
influenţa umezelii au reacţionat cu acizi, bazele, sărurile din sol, ducînd
în final la slăbirea parametrilor fizico-chimici, însemnînd fisurarea obiectului, dezagregarea în fragmente, pierderea totală sau parţială a ornamentaţiei şi formei.
Utilizarea unei paste cu un grad de impurităţi şi cu un , conţinut
sărac de caolin, este un vic.iu de tehnologie care duce la o ceramică sfă
rîmicioasă care nu-.şi va îmbunătăţi rezistenţa nici la o ardere puternică.
Această categorie de ceramică este predispusă la distrugere imediat după
confecţionarea ei. Se încadrează aici majoritatea ceramicii de la sfîrşitul
epocii bronzului apoi în epoca fierului continuînd şi în civilizaţiu dacă
mai ales la ceramica lucrată cu mîna.
Un alt viciu de tehnologie îl constituie folosirea abuzivă şi în necunoaştere de cauză a degresanţilor (cioburi pisate, pietricele, nisip, pleavă,
calcar, alte roci). Aceste elemente de umplutură au provocat obiectului
ceramic o structură granulară divizată, fără legături puternice, fapt ce
va favor~za scăderea parametrilor fizico-mecanici. Precizarea degresanţilor din pasta ceramicii poate fi făcută şi de către restaurator, dar este
de fapt o problemă a sectorului de investigaţie de a cărei rezolvare depinde hotărîrea fluxului tehnologic.
Uscarea insuficientă a ceramicii înainte de ardere reprezintă un alt
viciu tehnologic de care noi restauratorii ne lovim destul de des. Prezenţa apei în structura ceramicii insuficent zvîntate, favorizează formarea vaporilor în timpul arderii, a căror presiune ducr la fisurări interne
sau chiar externe.
Dacă umid.itatea unui obiect pus la ardere depăşeşte o valoare de
limită se ajunge la explozia şi distrugerea piesei înainte de a se fi calcinat.
Un alt viciu legat de :tehnologie, demn de amintit, este acela al lipirilor sau îmbinărilor nereuşite ale unor elemente ca ornamente suprapuse, părţi alipite, torţi, etc.
Lipirile făcute în mod superficial se fisurează la ardere total şi local
iar atunci cînd nu se fisurează, zona afectată rămîne un punct de minimă
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rezistenţă. Acest lucru se poate determina de sectorul investigaţii cu ajutorul razelor X. Un asemenea obiect face ca în condiţiile zacerii în, sol
sau în apă. datorită umezelii şi acţiunii elementelor chimice din mediu
cît şi a presiunilor să cedeze. Cele mai multe piese ceramice ajung la
laboratorul de restaurare din cauza accidentelor de epocă. Practica de
incendiere a locuinţelor .şi în unele cazuri a aşezărilor întregi a pnwocat
patrimoniului ceramic numeroase pagube. In situaţiile fericite am întîlnit piese întregi care au suferit o ardere secundară totală sau parţială.
Între acestea putem enumera şi vase a căror ardere secundară -a fost
cauzată de folosirea lor la prepararea hranei.
În majoritatea cazurilor sfărîmarca obiectului s-a făcut înainte de
arderea secundară iar degradarea ceramicii este mai puternică deoarece
fragmentele împrăştiate ajung în locuri diferite unde suportă temperaturi diferitc>, fapt care explică nuanţe de culori variabile şi degradări
neuniforme. Restaurarea unui astfel de obiect este anevoioasă, nuanţa
fragmentelor, a ornamentelor nemaifiind un reper pentru triere şi identificare. Un asemenea obiett va avea în final un aspect de mozaic care nu
se poate şi nici nu trebui.-~ corectat.
În. unele situaţii se întlnesc fragmente care au ajuns în puncte cu
temperatml diferite dar ridicate încît s-au topit şi au început să curgă
ca o pastă. Integrarea unor astfel de fragmente la locul spărturii devine
imposibilă.

Sfărîmarea accidentală poate fi cauzată
răsite sau incendiate s-au prăbuşit în urma
ostilităţi. Sfărîmarea accidentală mai poate

din faptul că locuinţele pă
unor devastări ocazlonate de
fi şi din cauza unor practici
religioase ca şi din cauza neatenţiei oamenilor. În aceste cazuri restaurarea obiectelor nu ridică probleme restauratorilor decît atunci cînd lipsesc fragmente din punctele de referinţă ale obiectelor. Accidentele de
epocă provocate de evenimente sociale ca incursiuni războinice, migraţii,
jafuri, răscoale sau fenomene naturale cum ar fi cutremure, vulcani,
inundaţii, alunecări de teren, au o semnificaţie documentară pentru cercetători şi de aceea prin munca de restaurare aceste dovezi ale degradă
rilor nu trebuiesc înlăturate în totalitate ci atît cît să restabilim integritatea şi să putem consolida obiectul.
Ca o concluzie finală, accidentele de epocă au provocat patrimoniului
ceramic grave deteriorări afectînd atît forma cît şi aspectul estetic dar
mai ales valoarea artistică a pieselor.
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INCERCARI DE ADAPTARE A UNOR MATERIALE
ŞL TEHNOLOGII NOI IN RESTAURAREA LEMNULUI
CORNELIU PIRIU

Munca de zi cu zi din cadrul laboratorului restaurare lemn din Suceava, a pus în faţa colectivului o serie de probleme care cereau rezolvări ir:pe.diate :şi soluţii inedite.
Consultarea materialelor documentare din domeniul restaurării practice, de chimie şi tehnologie chimică, precum şi din alte domenii conexe
diverse, a dus la soluţionarea parţială sau totală a cîtorva bariere ivite
în practicarea restaurării lemnului. În rîndurile care urmează vom prezenta cîteva din rezolvările din ultimul an, aplicate direct în restaurarea
obiectelor cu suport material lemnos, sau care urmează a fi aplicate de
acum înainte.
1. Reglarea gradului de mat al peliculelor de lac protector.
Piesele din lemn intrate în fluxul de restaurare, se patineac;2 în
final şi se acoperă cu un strat protector de lac. În practica restaurării este
utilizat lacul nitrocelulozic de tip L 002-2 (lucios) sau L 002-70 (mat).
Aspectul lucios care rezultă după peliculizare, nu mai sugerează vizitatorulul vechimea şi autenticitatea piesei originale. Întrucît în mai multe
rînduri am primit solicitarea şi observaţia ca lacul fnal să fie cu un
grad de mat controlabil, am trecut la încercări care să dea rezultatele
solicitate. Întrucît silicea coloidală, care se utiliza pînă acum ca agent de
matisare, este material din import, am trecut la testarea produselor din
clasa cerurilor microcrlstaline. Dintr-o gamă de cîteva produse testate,
care trebuiau să îndeplinească mai multe condiţii :
să producă matizarea controlată a peliculei protectoare ;
să fie din producţia internă ;
să fie ieftin ;
să se găsească uşor,
s-a reţinut produsul cunoscut în comerţ ca "ceară de parchet", care îndeplineşte toate cerinţele mai sus formulate.
Produsul este aplicat la ora actuală în mod curent în laboratorul
nostru pentru piesele de lemn ce trebuiesc restaurate sau conservate,
utilizarea lui satisfăcînd şi principiile restaurării (reversibilitate, stabilitate în tmp, compatibilitate, etc.).
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2. Patinarea cu lacuri pigmentate cu

coloranţi

lichizi

transparenţi.

Pornind de la principiul reversibilităţii şi avînd în vedere că procedeul clasic (tîmplăresc) de colorare a lemnului cu baiţuri (soluţii în apă
sau alcool de. coloranţi pulbere) contravine acestui principiu, s-a trecut
la studiul teoretic şi practic, pentru rezolvarea problemei.
Dintre toţi coloranţii testaţi, singurii care au răspuns cerinţei principale de a nu estompa desenul lemnului, au fost coloranţii lichizi din
seria 227, produşi de CCPALV - Policolor, Bucureşti .şi preparaţi la ora
actuală de laboratorul de resort al ICPIL Pipera, Bucureşti.
Coloranţii sînt compatibili între ei, putîndu-se amesteca în orice proporţie în vederea realizării nuanţei dorite pentru patinare,a piesei în lucru. Se pot amesteca atît în lacuri, în vederea patinării-peliculizării, cît
şi î:1 răşinile de completare.
3. Utilizarea

plastifianţilor

esteri la reglarea

durităţii răşinilor

RestaurarE'a lemnului presupune şi operaţia de completare a unor
zone cu material de constituţie deteriorat sau chiar lipsă. În acest scop,
în laboratorul nostru utilizăm în mod curent răşinile poliesterice de tip
NESTRAPOL 220 V şi NESTRAPOL 450. Fiind răşini cu polimerizare
tridimensională, au în final o duritate apreciabilă, prezentînd şi fenomenul de casanţă, în condiţii de şocuri fizica-mecanice.
În vederea îmbunătăţirii proprietăţilor fizica-mecanice, am avut în
vedere utilizarea unei clase de plastifianţi care să prezinte următoarele
avantaje :
- compatibilitatea cît mai bună cu ră.şina utilizată ;
- lărgirea domeniului de elasticitate al răşinii ;
- manevrabilitatea comodă, fără riscuri de intoxicare pentru restaurator;
- produs fabricat în ţară, deci procurare fără probleme deosebite.
Plastifianţii esteri s-au dovedit cei mai buni, răspunzînd cerinţelor
de mai sus. Din clasa plastifianţilor esteri, am utilizat în practică două
produse:
- DBF (dibutilftalatul) şi
- DOF (dioctilftalatul), separat sau în amestecuri cu proporţie bine
determinată.

Rezultatele sînt extrem de favorabile, urmînd ca după definitivarea
tehnologiei să se treacă la aplicarea în practică curentă a resturării lemnului din laboratorul nostru.
4.

Masă plastică

de ampretarei ca înlocuitor de cauciuc siliconic.

Nu de puţine ori, în timpul restaurării, acolo unde avem motive repetabile, se utiliz.e.ază tehnica copierii şi multiplicării, prin ampretare cu
cauciuc siliconic. Fiind material din import, am căutat, prip studii teo:www.cimec.ro
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retice şi încercări practice, să găsesc un material care în cantităţi convenabile să poată fi preparat în condiţiile unui laborator cu dotare medie.
Produsul este un elastomer pe bază le PVC granule plastifiat, cu
adaosuri pentru stabilitate termică şi pentru creşterea modului de elasticitate. Proprietăţile lui ,pînă la ora actuală, arată că puterea de ampretare creşte odată cu scăderea modului de elasticitate, avînd în acelaşi
timp un indice de contractibilitate scăzut. Stadiul actual al experimentărilor îl recomandă ca utilizabil în domeniul restaurării lemnului, ceramicii şi metalului, întrucît produsul se obţine la circa 160° O, turnîndu-se cald,răcindu-se însă foarte repede (circa 2-5 minute). Experimentările ulterioare au în vedere stabilirea tehnologiei definitive şi clarificarea tuturor problemelor de amănunt cu privire la proprietăţile şi aplicarea materialului de ampretare.
In etapa actuală, se mai află în diferite faze de experimentăl'l şi
alte produse, care ar putea fi utilizate în restaurare, .şi anume :
- Emailuri cu aplicare la rece (transparente sau opace, într-o gamă
mare de nuanţe şi culori).
- Răşini sintetice termoradiante, utilizabile la termostatarea şi
încălzirea soluţiilor şi lichidelor folosi te în diferitele faze ale restaurării.
Răspunsul lor la principiile restaurării, va fi verdictul aplicării lo:r
în munca zilnică din restaurare.
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REGIONAREA CLIMATOLOGICA ŞI POTENŢIALUL
EII ECONOMIC IN JUDEŢUL BOTOŞANI
GHEORGHE SLA VIC

Cercetările climatologice în România sînt strîns legate de dezvoltarea
unor ramuri ale economiei naţionale cu caracter tradiţional, ca agricultura, transporturile, construcţiile, telecomunicaţiile şi de asemenea de
preocupările pentru asigurarea sănătăţii publice etc. Tot mai mult în
ultima perioadă se acordă o atenţie sporită folosirii surselor noi de energie solară, geoterm:că, a biogazului şi biomasa, precum şi luării tuturor
măsurilor pentru asigurarea în agricultură a unor producţii sigure şi stabile a întregii suprafeţe agricole a ţării.
Acestea au fost considerentele că în ultimii ani ne-am ocupat de
regionarea climatologică a judeţului Botoşani.
Datorită aşezării geografice a judeţului Botoşani în partea de nordest o României, vecinătăţii lui cu Marea Cîmpie Rusă, precum şi deschiderii largi spre nord .şi nord-:_f'st, unde masele de aer au o largă circulaţie
din direcţiife amintite, clima acestui judeţ are caracteristicile climatului
temperat continental şi chiar continental exces:v. Aceste caracteristici
sînt date de valorile medii multi-anuale ale elementelor climatologice,
dar mai ales de valorile absolute. Dacă valorile medii ale temperaturii
aerului sînt cuprinse între 7,5°-9,2° C, precipitaţiile medii anuale între
490-700 mm, extremele apsolute sînt mult mai mari. Astfel! temperatura minimă absolută la Botoşani a înregistrat valori de -30,3"' C în
ianuarie 1963" iar cea maximă absolută d~ 39,4° C în august 1952, amplitudinea absolută apropjndu-se 70° C. Şi în ce priveşte precipitaţiile atmosferice trebuie menţionat că au fost ani cînd cantităţile aq trecut cu
mult peste valorile medii multianuale (între 480-600 mm). Spre exemplu,
în anul 1912 la Botoşani, au căzut precipitaţii însumînd 964 mm; la
Tudora, în 1932 s-au înregistrat 1259 mm; la Vorona în 1974 au căzut
812,4 mm. Valorile minime anuale de prec~pitaţii sînt cu mult mai mici.
Aşa de exemplu : la Botoşa:1i au căzut 344,6 mm preciptaţii (1964), la
Vorona 464,1 mm (1963), la Tudora 290,0 mm (1965). Desigur, am mai
putea continua cu aceste extreme pentru a arăta caracteristicile climatului temperat continental propriu acestui ter~toriu. Asemenea aspecte
le surprindem şi la celelalte elemente climatologice. Dacă poziţia geografică determină aspecte climatice de ansamblu ale judeţului Botoşani
- orografia - prin orientarea şi expunerea generală şi de amănunt a
culmilor de dealuri, a văilor, ca şi prin deosebirile altitudionale dintre
culmi şi văi - generează o serie de diferenţieri climatice demne de sem-
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nalat atît sub aspect teoretic cît
ai judeţului Botoşani.

.şi

practic,

şi

cunoscute de

diverşi

spe-

cialişti

1. Subdistrictul climatic de dealuri înalte.

(Dealullvrare - Tudora, Bealul Bour, Dealul Hăpăi)
În acest subdistrict clima are unele caracteristici asemănătoare celei
din Podişul Dragomirna şi celei a Fălticenilor (temperaturi medii şi extreme moderate, · dlnamica activă a aerului, volumul precipitaţiilor de
peste 600 mm). Acest subdistrict se deosebeşte de regiunile Podişului
Sucevei prin aceea că fiind situat în contact direct cu masele de aer continentalizate ce se deplasează dinspre NE şi SE spre Podişul Sucevei are şi unele stări de vreme! şi de climă asemenea celor din Cîmpia Moldovei.Aşaseexplică faptul că deşi Dealul Mare Tudora are o altitudine absolută de aproape 600 mm, pădurea de fag de aici are o răspîn
dire mult mai redusă decît cea din Podişul Dragomirnei.
2. Subdistrictul f:limatic de înşeuări.

(Bucecea, Vorona) ocupă o suprafaţă destul de extinsă între Dealul
Mare· - Tudora şi Dealul Bour, suferind o influenţă mai puternică a
maselor de aet continentalizate. Temperatura aerului are valori medii
anuale de 8°-8,3~ C. Precipitaţiile atmosferice sînt sub 600 mm pe an,
vînturile dominante sînt cele dinspre vest şi dinspre nord-est. Primăvara
zăpada se topeşte aici cu 4-5 zile mai devreme ca în subdistrictul climatic de dealri înalte. Prin formarea lacului de acumulare de la Bucecea acest subdistrict climatic obţine cîteva caracteristici proprli şi anume :
luciul apei frînează procesele de încălzire a atmosferei, aerul se îmbogăţeşte puţin cu vapori de apă.
3. Subdistrictul climatic de dealuri joase).

(Dealul Cozancea - Guranda şi Dealul Ibăneştilor).
Altitudinea şi poziţia acestor dealuri în cadrul judeţului fac ca valorile elementelor climatice să fie moderate. Temperatura medie a aerului
este în jur de 7,5°-8° C. Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor este
cuprinsă ÎI)tre 550-600 mm iar vînturile dominante sînt cele .dinspre
nord-vest şi nord-est.
4. Subdistrictul climatic de depresiune de contact.

(Depresiunea Dorohoi - Boto.şani). Prin altitudinea absolută a reliefului şi prin poziţia pe care o ocupă această depresiune, subdistrictul
se caracterizează printr-un climat tempart excesiv în raport cu subdistrictele vestice .. Oscilaţiile termice absolute sînt mai accentuate. (Botoşani -30,3° C în ianuarie 1963 şi +39,4° C în august 1952).
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Aici sînt suficient de puternice inversiunile de temperatură mai ales
în perioadele reci ale anului. Vînturile dominante sînt cele dinspre NV,
urmate de cele dinspre SE.
5. Subdistrictul climatic de cîmpie

deluroasă.

Ocupă trei porţiuni din Cîmpia Moldovei sau Jijiei, avînd un climat
temperat continental. Temperatura aerului are valori medii cuprinse
între 8,5°-9,2" C. Vara se înregistrează cel0. mai mari valori medii lumare (în luna iulie 19°-21° C). Lunile de primăvară şi de toamnă au
valori cuaproximatic 0,5°-1° C mai ridicate ca în celelalte subdistricte
climatice. Precipitaţiile atmosferice sînt suprinse între 450-500 mm anual,
aici vînturile dominante sînt cele dinspre NV şi SE, cu o frecvenţă lunară a vitezei vînturilor de la 2 m,'s pînă la 15 m,' destul de ridicată.
(Vezi tabelul nr. 1).

6. Subdistrictul climatic de şesuri şi lunci ale Siretului şi Prutului.

Cea mai importantă caracteristică climatică a acestui subdistrict este
aceea de canalizare a principalelor mase le aer frecvente în această parte
a ţării. Şi aici există multe inversiuni de temperatură ca şi în depresiunea Dorohoi - Botosani.
Amplitudinele t~rmice absolute sînt destul de mari. Cantităţile de
precipitaţii utmosferice sînt cuprinse între 500-560 mm anual. Viteza
medie a vîntului are valori cuprinse între 2-6 m,s, şi suficient de frecvent sînt vînturile cu viteză de la 6-15 m ·s.
Direcţiile dominante ale vînturilor sînt dinspre nord, nord-vest şi
sud-est. Din cele arătate mai sus, se constată existenţa unor subdistricte
climatice care suprapuse cu factorii fizica-geografici locali .şi în special
cu relieful - omgrafic - asigură condiţiile climatice şi pedoclimatice
corespunzătoare dezvoltării unui covor vegetal care are un anumit potenţial economic pentru teritoriul judeţului Botoşani.
Fiecare din subunităţile fizico-geografice şi respectiv a subdistrictelor climatice, au pdsajul şi potenţialul lor economic propriu. Astfel în
regiunea dealurilor de la est de Valea Siretului (D. Hapăi, D. Bour, Şeile
Bucecea - Vorona, D. Mare - Hîrlău), situate în partea vestică a judeţului, cu cele mai mari înălţimi medii şi absolute (D. Bour 429 m, D.
Mare - Hîrlău - 593 m), cu o climă mai rece şi mai umedă, pădurea
de foioase, respectiv fagul şi stejarul are condiţii bune de dezvoltare
ocupînd suprafeţe importante. Avînd în vedere însă că suprafaţa acestui
areal este mai mică faţă de celelalte regiuni din judeţ, aici se impune
mărirea şi chiar intensificarea plantăril.or suprafeţelor libere cu fag şi
stejar.
Există condiţii prielnice de dezvoltare a culturilor de porumb, se<'.ară, cartofi. sfeclă de zahăr si in~ ori livezi de pruni şi peri.
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Fragmentarea şi energia moderată a reliefului, pe alocuri cu aspect
de platouri, îngăduie folosirea mijloacelor mecanice în muncile agricole.
În subdistrictul climatic din Cîmpia deluroasă a Moldovei sau C'î.mpla
Jijiei, cu un relief mai coborît (altitudinea medie 100-150 m) cu o climă
ce se caracter~zează prin temperaturi mai ridicate (8,5°-9,5" C medie
anuală), are o vegetaţie de silvostepă .şi de stepă iar reţeaua hidrografică
destul de săracă în apă.
Aici abundă însă lacurile (hzurile - peste 125 iazuri) tare au o
deosebită importanţă pentru culturile agricole şi pisclcultură.
Condiţiile climatice de aici, respectiv soiurile dominante din categoria cernoziomurilor sînt propice culturilor şi în primul rînd cerealelor
(grîu, porumb, floarea soarelui, cartoful, a viţei de vie, etc). Aşa cum
prevede Hotărîrea Conferinţei Organizaţiei Judeţene de partid, aici există
suficiente condiţii şi posibilităţi pentru înfăptuirea programului de culturi intensive în baza căreia trebuie să se obţină o producţie medie la
ha de 20 tone porumb ştiuleţi pe o suprafaţă de 17 000 ha, 5 000 kg grîu
pe 28 925 ha, 8 000 kg pe 2 400 ha. Sigur că pe lîngă cunoaşterea
amănunţită
a condiţiilor climatice şi a variaţiilor acestora, pentru
aplicarea sarcinilor ce ne revin din Programul naţional privind asigurarea unor producţii sigure şi stabile în orice condiţii climatice, se vor
lua unele măsuri pentru executarea lucrărilor· de combaterea eroziunii
solului pe o suprrafaţă de 7 500 ha în 1985 şi 71 831 ha în peioada 19861990, amenajarea pentru irigaţii a 3 500 ha în 1985 şi 57 503 ha în 19861990, folosirea integrală a tuturor resurselor de îngrăşăminte organice de
la unităţile agricole şi gospodăriile populaţiei. Luncile rîurilor Siret L-Şi
Prut ori a celor mai mici ca Başeu, Jijia, au un potenţial economic destul de mare, dat nu atît de condiţiile de climă şi de sol, ci mai ales de
prezenţa în cuprinsul lor a apei rîurilor, care este folosită în irigarea
culturilor direct sau prin intermediul lacurilor de acumulare. Un potenţial economic important şi încă nevalorificat pentru judeţul BotoşanL îl
reprezintă şi energia vînturilor. Din analiza datelor de la staţiile meteorologice existente în judeţ (Botoşani, Dorohoi, Avrămeni, Răuşeni) rezultă că frecvenţa anuală a vînturilor variază în medie între 60-86%,
iar viteza medie de la 2 m/s pînă la 15 m/s, depăşind 500fo din numărul
anual de cazuri (vezi tabelul nr. 1).
Pe văi şi mai ales pe dealurile şi interfluviile înalte, frecvenţa şi mai
ales viteza vînturilor este mai mare. În aceste condiţii considerăm că .şi
aici energia vînturilor poate fi folosită prin intermediul marilor sau uzinelor eoliene mici. Din analiza hărţii topografice din 1894, am găsit în
actualul judeţ Botoşani 11 mori de vînt (dintre care 7 notate prin semnele caracteristice şi 4 prin topice), Dealul Lanu Morii, la NV de Truşeşti ; Dealul deasupra Morii Negre, la NNE de satul Bîrsăneşti Guranda; Dealul Moara dintre ogoare, la N de satul Stînca - Ştefăneşti şi
Dealul Morii, la NV de satul Corni. Mai facem menţiunea că la sfîrşitul
secolului al XIX-lea pe teritoriul cuprins între rîurile Siret şi Prut, deci
in întreaga Moldovă, existau peste 320 mori de vînt. O dovadă că aceste
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elemente erau valorificate este şi faptul ca m actualul judeţ Botoşani
pe harta topografică din 1894 existau 52 mori de apă, pe Jijia, pe afluenţii ei, pe Siret ~i Prut.
Sigur, că prin construirea unor centrale oeliene nu se rezolvă necesarul energetic al judeţului, dar multe din nevoile locale (de măciniş,
tocarea furajelor pentru vite, pomparea apei, producerea unor cantităţi
mici de energie) se pot acoperi cu succes, mai ales că noile uzine eoliene
au un randament ridicat şi piesele pentru construire se produc în ţară.
De altfel, această acţiune începută în ţară şi astfel de uzine simple
funcţionează de cîţiva ani în Bărăgan, Dobrogea, la Sf. Gheorghe în Delta
Dunării, în Ceahlău la 1820 m, la Palas - Constanţa.
TABEL NR. 1
Frecvenţa lunară

a vitezei vînturilor (Dfo) in judeţul Botoşani
(cu viteze de la 2 m/s pînă la peste 15 IT_l/S)
AVRAMENI

1961-1980
luni
valori
medii
maxime
minime

D

70,9
95,1
42,7

I

F

73,4 75,9
96,0 97,3
52,4 42,8

M

72,6
96,0
51,6

A

M

I

I

A

s

o

N

74,1
99,0
54,2

70,1
96,8
40,3

67,5
85,8
50,8

62,1
87,1
45,2

61,3
85,5
43,5

63,3
85,0
44,2

66,1
85,5
53,2

69,2
92,5
45,8

medii
maxime
minime

D

I

53,2
78,2
31,4

52,4
81,5
32,2

F

M

61,6
81,2
39,3

58,9
78,2
42,7

A

61,7
81,6
39,2

M

I

58,9 55,8
80,0 75,8
42,7 36,7

I

A

s

o

N

An

50,8
72,6
28,2

47,6
70,9
33,1

43,3
72,5
20,0

49,2
77,4
36,6

55,0
76,7
38,3

54,0%

1962-1980
luni
valori
medii
maxime
minime

68,9%

BOTOŞANI

1961-1980
luni
valori

An

DOROHOI
D

64,5
77,4
33,9

I

F

M

58,9 65,2 66,1
82,3 87,5 81,5
33,9 43,8 50,8

A

M

66,7 66,1
86,7 87,9
35,8 46,8

I

I

A

s

63,2
85,8
44,2

61,3
82,3
31,4

54,8
72,6
33,9

55,0
74,1
25,8
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o

N

An

58,1
75,0
27,4

63,3
86,7
41,7

61,9%
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CARACTERISTICILOR
BIOECOLOGICE ŞI RĂSPÎNDIRII POPÎNDAULUI

(CITELLUS CITELLUS L. 1766, RODENTIA) ÎN ROMANIA
IOAN DANILA

a) Caracterizarea

bioecologică.

Popîndăul are o valenţă ecologică mică deoarece trăieşte numai în
anumite ecotopuri ; este deci o specie stenotopă, deşi ocupă staţiuni din
cîmpia litorală pînă pe păşunile alpine. După biotopii şi biocenozele din
2are face parte este o specie stepică şi silvostepică.
Din punctul de vedere al relaţiilor cu factorii de mediu, popîndăul,
fiind legat de terenurile deschise din stepe şi silvostepe, este fotofil,
animal diurn, cu activitatea biologică maximă în timpul zilei, între orele
7-19, în funcţie de temperatura aerului de la suprafaţa solului. Un număr redus de indivizi din unele populaţii pot începe activitatea de la
suprafaţă chiar la ora 6,30 şi o pot încheia la 19,30 în unele zile din
iulie.
La această specie temperatura mediului ambiant este considerată
factorul esenţial pentru desfăşurarea metabolismului, de care depinde
întreaga activitate vitală. După limitele temperaturii maxime din timpul
verii (15-20°C) este considerat mezoterm, iar după limitele din timpul
iernii (0-15°C), microterm. Aceste limite situează popîndăul între homeoterme - vara ~i poikiloterme - iarna, adică este heteroterm (Pop,
1977). Unii autori însă, datorită hibernării, includ popîndăul în grupe
poikilotermelor.
Biocenozele în care-şi desfăşoară foarte bine activităţile vitale ni-l
arată a fi prin excelenţă xerofil, dar se adaptează, din acest punct de
vedere, destul de bine şi în biocenozele mezofile. Observaţiile noastre
ne arată că din această cauză pot intra, în timpul activităţii diurne, în
biocenozele higrofile pentru procurarea hranei din acestea sau le traversează în acelaşi scop.
Depăşirea prea mare a gradului de umiditate sub formă de precipitaţii poate fi fatală pentru individ şi populaţie după cum în ecotopurile cu un deficit sezonier accentuat, asociat cu temperaturi ridicate,
poate declanşa .nt• aJ'ca în es'ivare, această stare fiind cea mai importantă şi ultima formă dP adaptare la uscăciune (Picoş, 1976; Năstăsescu,
Ceauşescu, 1976). Fs1ivaţ;a a fost observată de autorii străini; în România, în ultimele 3 decenii, de cînd ne ocupăm de această specie, nu
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am surprins această manifestare. Putem considera că singura perioadă
propice intrării popîndăului în estivaţie, în Moldova, a fost în timpul
secetei din anii 1946-1947. Afirmaţia lui Călinescu (1956) este posibilă
doar în sudul ţării în biotopii cu soiuri uşoare care se înfierbîntă uşor
vara .şi numai la o parte din indivizii populaţiei care au acumulat sufi"i.ente rezerve· de grăsime.
Relaţiile cu factorii edafici au fost mai puţin studiate. Observaţiile
noastre arată că dintre aceştia pînza freatică influenţează în mod direct,
iar ceilalţi au acţiune indirectă. Obişnuit, el ocupă toate tipurile principale de sol de la cele nisipoase şi pietroase pînă la cele mai valoroase
pentru agricultură (cernoziomuri). Temporar, în perioadele de secetă cînd
are loc extinderea suprafeţelor ocupate de populaţiile în care numărul
indivizilor este sporit, ocupă chiar şi solonceacurile şi soloneţurile în
care pînza freatică, în aceste perioade, scade foarte mult. Realizînd la
suprafaţă numai hrănirea, iar celelalte activităţi în sol, popîndăul este
un mamifer tipic geofil.
Factorii geografici, în care sînt incluse formele de relief, altitudinea,
e_xpoziţia şi gradul de înclinare a pantelor, par a nu avea influenţă asupra popîndăului pe întinderea arealului. La noi ocupă toate formele de
relief, exceptînd munţii, în care sînt prezente staţiunile specifice. Pantele înierbate cu expoziţie sudică, sud-estică şi sud-vestică sînt întotdeauna ocu12ate, populaţiile avînd o mai mare densitate, în timp ce pantele cu expoziţie nordică sînt mai puţin populate, unghiul radiaţiei solare fiind un factor al răspîndirii popîndăului. De asemenea, precizăm
că microrelieful are importanţă în modul de ocupare a biotopilor de
către indivizii populaţiei.
Dintre factorii biotici - destul de puţin studiaţi la această specie în competiţia pentru hrană am găsit că principalii concurenţi sînt animalele domestice· care păşunează, dar în urma acestora îi rămîne suficientă hrană. Observaţiile noastre asupra concurenţei cu celelalte specii
de rozătoare, de aceeaşi mărime sau mai mici, 'ne arată că popîndăul
are ca duşman natural hîrciogul (Cricetus cricetus) şi este duşman natural pentru speciile de şoareci de cîmp care trăiesc permanent sau vin
temporar pe păşune, pentru chiţcani, cîrţiţă şi pui de arici (Dănilă, 1981).
În cadrul relaţiilor de parazitism se cunosa pe popîndău atît ectoparaziţi (acarieni, pureci ş.a.) cît şi endoparaziţi (helminţi) (Chi?"iac, Dă
nilă,

1983).

-în poştura de consumator primar, popîndăul este considerat preponderent un fitofag putînd fi încadrat deopotrivă în subdiviziunile :
granivor (Popescu, 1972), erbivor, frug!vor. Dintre formele biologice de
plante popîndăul consumă terofite, hemicriptofite, geofite cu bulbi, cu
rizomi şi cu tuberculi, şi mai rar, camefite (Dănilă, op. cit.).
Conswnînd un număr însemnat de insecte şi alte nevertebrate
(viermi, gasteropode, miriapode) şi chiar vertebrate (batracieni, reptile,
pasan-ouă, pui, adulţi răniţi rozătoare mai mici :şi insectivore (cîrtiţa, chiţcani şi pui de arici), popîndăul poate fi considerate un zoofag
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nespec:nlizat. După numărul mar.e de specii pe care le consumă este
un polifag. În dezvoltarea ontogenetică şi chiar pe parcursul fiecărei
perioade de activitate popîndăul începe prin a fi stenofag, apoi devine
eurifag ca din nou să se apropie de stenofagie (Dăni'lă, op. cit.).

Prin activitatea de săpare a galeriilor, din care rezultă muşurooiele
de la suprafaţa solului, popîndăul, alături de cîrtiţă (Talpa) şi orbetE~
(Spalax), participă intens la realizarea succesiunilor biocenozelor, în special succesiunile zoogene ( Pop, 1977 ). După propriile observaţii am gă
sit că pe muşuroaie germinează şi cresc mai uşor puieţii de arbuşti
(Crataegus, Prunus spinosa ş.a.) şi specii de plante ruderare ca : urzica
vie (Urtica dioica), ştirul (Amaranthus retroflexus), loboda (Chenopodium
sp.), urda vacii ( Lepidium draba) ş.a. care schimbă, pe suprafeţe însemnate de păşune, asociaţiile floristice.
Fiind legat de galer~ile .şi teritoriul său, popîndăul este prin excelenţă sedentar. El p?răseşte teritoriul numai cînd este obligat de ridicarea pînzei freatice, inundaţii şi desţeleniri. Extinderea suprafeţei locului de trai o realizează tineretul.
Popîndăul ca şi celelalte rozătoare, este un focar natural pentru un
număr relativ mare de boli ale animalelor de vînat, domestice şi pentru om, transmise direct sau prin intermediul ectoparaziţilor din fauna
de cuib.
b)

Răspîndirea popîndăului

în România

Istoric
Primul naturalist român care ne face cunoscută existenţa popîndău
lui în România este C~hak (1837). Mai tîrziu, Hermann (1837) .şi Bielz
(1888)- citaţi de Călinescu (1956)- au semnalat prezenţa popîndăului
în diverse zone, cu excepţia Cîmpiei Ardealului. Miller (1912) ,şi Cehovschi (1927), semnalează prezenţa unor exemplare tipice în Dobrogea,,
Moldova şi Bihor şi, respectiv, în "şesul Sucevei şi apropierea Rădău
ţilor".

Într-o suită de lucrări Călinescu (1927, 1931, 1934, 1934 b, 1935, 1942,
1946, 1956 şi 1969) se opreşte şi asupra răspîndirii, î'n ultima prezentîndu-ne şi o hartă cu arealul· popîndăului din România. Dintre lucrările
mai vechi menţionăm şi lucrarea lui Vasil:iu (1937 ).
O altă hartă a răspîndirii popîndăului în România o găsim în lucrarea autorilor Marche$ şi Theiss (1958). Referiri asupra răspîndirii
popîndăului mai găsim în lucrările Marcheş şi col. (1954), Cornelson D. A.
col. (1955), Dănilă (1969, 1981, 1982) Ausliinder, Hellwing (1957), Hellwing Schnapp (1960), Popescu (1968), Popescu, Barbu (1964), Ionescu

(1963), Hamar, Csak (1969), Hellwing (1960), Papadopol, Ghizelea (1965),
Rădulescu (1972), Simionescu (1965), Simionescu, col., (1966), Valenciuc
(1968), Murariu (1976 a, 1976 b), Hamar (1960, 1965), Hamar, Sutbva
(1963), Valenciuc, Dănilă (1978).
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Metoda de lucru
Pentru stabilirea răspîndirii popîndăului am efectuat numeroase
deplasări pe curbura externă a Carpaţilor urmărind să conturăm limitele răspîndirii pe orizontală şi, mai ales, pe verticală. Ne-am mai deplasat în diverse zone din Moldova, Dobrogea, Bărăgan, Oltenia şi din
partea vestică a ţării, pentru a observa d~versitatea biotopilor în care
habitează, precum şi pentru depistarea eventualelor goluri m31i mari în
interiorul arealului.
La stabilirea limitelor răspîndirii ne-am folo;;lt şi de informaţiile
primite de la biologi din muzee, vînători, agronomi ş.a. Limita interioară a arealului în Subcarpaţii Moldovei am stabilit-o deplasîndu-ne
din biotop în biotop pe o linie în zig-zag. Acolo unde timpul nefavo-rabil nu ne-a permis observarea animalelor în activitate, am căutat urmele activităţii de săpare ca dovadă certă a existenţei în acel biotop,
aprecilnd după aceasta şi efectivul populaţiilor. La sfîrşitul deplasărilor
noastre pe teren, între anii 1973-1985, suma biotopilor controlaţi este
de peste 650, numărul mai mare fiind în Moldova.

Rc1spîndirea pe
Limita
cu hotarele

orizontată

exterioară a arealului popîndăului în România se confundă
ţării în regiunile periferice în care există, exceptînd Mara-

mureşul şi Bucovina (la nord), Carpaţii Meridionali, (la sud) şi
Dunării. Limita interioară de pe curbura externă a Carpaţilor

Delta
a fost
obiectivul principal al cercetărilor noastre şi este figurat pe hartă împreună cu limita la care se afla cu 2-3 decenii în urmă (fig. 1).
În partea nord-vestică a ţării am constatat - între anii 1976-1983
- că popîndăul este pe cale de dispariţie din mai mulţi biotopi de la
-limita nordică .şi anume : Halmeu, Micula, Livada şi Botiz. Primele
populaţii mal puternice care ar putea să devină limita nord-vestică . a
·arealului din Cîmpia Someşului le-am întîlnit la Mădăraşi, ceea ce ne
arată că limita din această cîmpie se deplasează la est pe Valea Crasnei
şi a Eriului pe un sol nisipos şi nisipo-lutos. Astfel limita veche men.ţionată în literatură pentru vestul ţării este depăşită spre est şi se
menţine cobbrînd spre sud prin localităţile: Ardud, Beltiug, Acîş, Săcă
şeni, Tăşnad, ocoleşte Dealul Barcăului, revine la Marghita, Sîrbi şi
_Tileagd. De asemenea, ocoleşte Dealurile Ghipe.şului la Tinca, revine la
Holod, Ceica şi chiar în împrejurimile Beiuşului, ocolind Munţii Codru. Moma şi intră în Depresiunea Zarandului pe linia Pîncota-Chioroc, după
care intră în Cîmpia Vingăi prin partea estică, la Lipova, Dealurile
'Lipovei fiind ocolite pe la Alioş şi Fiblş. Intră în Cîmpia Lugojului pe
la Lucareţ, spre Mîneştiur, la vest de Făget, Bucovăţ, Căvăjdia, Dragomireşti', trece peste Dealul Silagiului la Vermeş, Fizeş din Cîmpia Gă
. taiei. De aici intră în Cîmpia Caraşului pe la Iamu Mare, Grădlnari,
Otaviţa, Răcă.şdia, Nicolinţ. Aici linia este întreruptă de Carpaţii Meridionali. Dincoace de ei îl găsim imediat pe Platforma Strehaia începînd
www.cimec.ro

RĂSPINDIREA POPÎNDĂULUI

277

cu împrejurimile municipiului Drobeta - Turnu Severin, de unde limita urcă spre Ohaba, Strehaia şi se menţine aproximativ la aceeaşi
latitudine tr_ecînd prin Jilţu, Poiana, Veleşti, Bălceşti, Ştefăneşti şi mai
sus pe malul stîng al Oltului la Dumitreşti. De aici coboară spre Curtişoara, ocolind deci Platforma Cotmeanei şi Cîmpia înaltă a Piteştilor
pc la Potcoava, Stolnici, Teiu, intră în Cîmpia Tîrgoviştei la Cobia. Mai
departe, limita găsită de noi aproape se suprapune, pînă spre RîmnicuSărat, pe cE'a menţionată de Călinescu, adică trece prin Săcuieni, Filipeşti, Băicoi, Podenil Vechi, Ceptura, Tohani, Ulmeni, Pleşcoi, Grebănu.
În Moldova, urcînd de la Rîmnicu-Sărat, limita trece pe la Cîndeşti, Cîrligele, pe lîngă Odobeşti, Panciu, Moviliţa, ocoleşte platforma
Zăbrăuţi pe la Păuneşti, atinge din nou limita menţionată în lucrările
amintite la Rugineşti, intră puţin pe valea Trotuşului, dar ocoleşte Dealul Pietricica p2 la Pînceşti, Faraoani, ca apoi să intre pe lunea Bistriţei pe la Hemeiuş şi de aici să urce pe dealurile dinspre Frumoasa,
Tazlău, Piatra Şoimului. La Piatra Neamţ îl găs~m pe Pietricica şi în
apropiere pe Dealul Vulpii, apoi limita urcă spre Crăcăoani, Bălţăte.$ti,
Tîrgu-Neamţ, Bogdăneşti, Baia, Cornu Luncii, Drăgoieşti, Ilişeşti, Todireşti, Bădeuţi, Siret.
Răspîndirea în Dobrogea, stabilită de noi, e'S'te aproximativ aceeaşi
din literatură, doar că numărul localităţilor este mai mare şi în special
spre Delta Dunării şi dunele marine dinspre Năvodari. Lipseşte din
Delta Dunării şi de pe culmile mai înalte. şi împăduri te ale Munţilor
Măcin.

Ajuns în partea vestică a ţării, în Cîmpia Someşului, am căutat o
expl~caţie plauzibilă şi verosimilă a lipsei popîndăului din Cîmpia Transilvaniei. Analiza reliefului şi a biotopilor din această regiune ne-a condus la concluzia că în România nu numai munţii, ci, şi dealurile împă
durite înalte de 550-600 m sînt o barieră naturală pentru popîndău,
în cazul nostru fiind vorba de Dealurile Sălajului şi Dealurile Clujului.
Acoperite cu păduri foarte dese şi depresiunile Almaş-Agrij, Lăpuşului
şi

Baia Mare, ca şi dealurile mai scunde dinspre cîmpiile de vest, alcă
tuiesc împreună o barieră ce nu a putut fi străbătută de această specie.
Aceeaşi situaţie este ·:'?i în partea sudică a Munţilor Apuseni unde Lunea
Mureşului E;>ste străjuită de munţi şi dealuri înalte acoperite de păduri,
iar luncile sînt inundate şi au pînza freatică frecvent ridicată sub 0,5 m
ceea ce întregeşte bariera formată în cea mai mare parte de păduri.
Cercetările din :vlunţii Vrancei nu confirmă prezenţa popîndăulul
semnalat de Hamar (op. cit.), pe văile Milcovului, Putnei şi Suşiţa. Presupunem că prezenţa lui a fost posibilă în timpul secetei din 1946-1947
cînd a avut loc ultima invazie de mari proporţii în Moldova, după care
a urmat retragerea Lmitei în afara Carpaţilor. Resturile fosile din Pleistocen găsite la Rîpa, jud. Bihor (Hamar, Csak, op. cit.) ca şi cele din
Wurm de la Coşeni, bazinul Sf. Gheorghe (Rădulescu, 1972) nu pot !fi
o confirmare a continuităţii răspîndirii popîndăului în Carpaţii României, după cum nici perioada retragerii în limitele actualului areal încă
nu se poate stabili.
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O confirmare indirectă a prezenţei popîndăului în Munţii Vrancei
poate s-o constituie faptul că în urmă cu 20 ani l-am găsit în judeţul
Suceava cu mult mai aproape de curbura Carpaţilor faţă de limita actuală ; în 1966 exista în împrejurimile oraşului Rădăuti spre comuna
Marginea, pe păşune şi pe marginea .şoselei, şi înspre Arbore şi Solca,
la Bctoşana şi Caşvana, de unde limita cobora spre Berchişeşti, Sasca
Mică, Rîşca (fig. 1).
În cîteva cazuri din partea de nord a Moldovei şi d:n cea nord-vestică a ţări, în Cîmpia Someşului, am ţinut seama de prezenţa popîndău
lui pe căile de comunicaţie ; în felul acesta am inclus nu numai "arealul
propriu-zis~', ci, şi "suprafaţa întregitoare a areal ului" (Bănărescu, 1970 ).
Delimtarea ,,suprafeţei întregitoare a arealului" de "arealul propriu-zis",
în cazul popîndăului, este ane·voioasă, aproape imposibilă, datorită faptului că nu efectuează migraţii şi nici deplasări pentru hrănire pe distanţe mari în biotopi nespecifici în care să locuiască temporar. tŞiindu-se
că pă.şunea este biotopul specific, se poate accepta ideea ca limita să
fie dată de biotopii specifici în care participarea la înmulţire a indivizilor
este în procent maxim spre deosebire de populaţiile din biotopii nespecifici a căror existenţă îndelungată se datoreşte exodului de indivizi din
biotopii specifici. Această situaţie o întîlnim în interiorul arealului, în
Bărăgan şi Dobrogea, mai rar în Oltenia, unde ocupă lucerniere, trifoişti,
suprafeţe ocupate cu borceeg şi chiar de cereale păioase. Cînd densitatea
în biotopul specific este maximă rezistă şi în culturile prăşitoare chiar
iriga te.
Pe toată lungimea limitei interioare a arealului din România populaţiile sînt slabe, cu efective reduse, ceea ce demonstrează că specia este
în regres.
De aceea schimbarea limitei interioare a arealului se poate modifica
foarte uşor datorită factorilor de mediu energiei. Limita arealului va
putea fi modificată peste ani şi datorită factorilor subiectivi cum ar fi
spre exemplu dificultatea depistării celor cîţiva indivizi din cele mai
multe populaţii situaţi adesea într-un colţ izolat al biotopului. specific ş.a.
Modernizarea agriculturii şi a drumurilor naţionale şi comunale, reducerea suprafeţei păşunilor ;şi regimul ploilor locale au determinat ruperea legăturii dintre locurile de trai, schimbîndu-se, astfel, distribuţia
populaţiilor pe cuprinsul arealului sau chiar fălimiţarea unor populaţii,
din ce~e mai multe rămînînd doar o mică parte. În acelaşi timp prin realizarea canalelor de irigaţii în Dobrogea şi Bărăgan, s-au restabilit legă
turile dintre populaţii (fig. 1). Ploile torenţiale şi desţelenirea păşunilor
degradate produc an de an goluri pe toată suprafaţa arealului. Deocamdată, o situaţie demnă de semnalat prin proporţiile ei este pe cale de a
se produce în parte de nord a Moldovei, în împrejurimile oraşului Darabani, unde lucrările anterioare semnalau o desime foarte fare a populaţiilor cît şi o densitate mare a indivizilor din acestea.
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verticală.

În afară de răspîndirea pe orizontală, la popîndău există şi a doua
- cea pe verticală. Datele noastre nu confirmă pe cele din
care stabilesc limita maximă de 350 m altitudine.
Plecînd de la malul Mării Negre, unde l-am găsit la 2-3 m de<'lsupra nivelului măr;i, pc dunele de nisip slab înierbate de la Năvodari,
în 1971, îl găsim spre interiorul arealului pe toate formele de relief pînă
la Subcarpaţi. Altitudinea maximă depistată este de 450 m la Piatra
Neamţ., pc Pietricica. Ca şi în răspîndirea pe orizontală, factorul Lmitant
principal este tot pădurea.

răspîndire
literatură,

Concluzii
1. În urma observaţiilor efectuate timp de peste două decenii în
Moldova se stabileşte lipsa estivării la această specie.
2. Observaţiile asupra relaţi;lor cu factori edafici, precizează că pînza
freatică este un factor limitativ important al răspîndirii. Datorită acestui factor în perioadele de secetă prelungită (1-3 ani) pot ocupa şi tipurile de sol solonceacurilc şi soloneţurile, acolo unde densitatea populaţiei este mare.
3. Se semnalează pentru prima dată că are ca duşman natural hîrciogul (Cricetus cricetus) şi este duşman natural pentru speciile de şoa
reci de cîmp, chiţcani, cîrtiţă şi pui de arici.
4. Se menţionează prezenţa plantelor ruderare pe muşuroalele popîndăului care contribuie la accelerarea succesiunii biocenozelor.
5. Se stabileşte limita interioară de răspîndire actuală a popîndăului
în România care este mai apropiată de curbura externă a Carpaţilor faţă
de limita cunoscută pînă acum datorită depistării mai precise a populaţiilor de la limita arealului, în majoritate cu un efectiv relativ miq
deşi în realitate arealul se restrînge.
6. În partea de nord - Maramureş Şi Moldova - au fost delimitate
două suprafeţe ale arealului din care popîndăul este dispărut în perioada
cercetată şi o a treia suprafaţă împrejurimile oraşului Darabani în care au apărut goluri mari şi se manifestă a involuţie a speciei. De
asemenea, goluri insulare am găsit în toate regiunile ţării, cu exceptia
Bărăganului, datorate ploilor torenţiale.
7. S-au stabilit lim:tele răspîndirii pe verticală în România - între
2-3 m la Năvodari (1971) şi 450 m altitudine la Piatra Neamţ, pe Pietricica (1975-1980).
8. În răsp3ndirea popîndăului factorullimitant principal este pădurea,
apoi pînza freatică ~?.a.

Rezumat
Observaţiile
şurat

asupra biologiei şi răspîndirii popîndăului s-au d~sfă
timp de peste 2 decenii atît în natură cît şi în captivitate. Astfel
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s-au putut desprinde rezultate care vin să completeze datele cunoscute
în special în ceea ce priveşte lipsa estlvării în Moldova şi în restul României, traversarea unor biocenoze higrofile înguste (mlaştini, pîraie)
pentru a se hrăni.
În relaţiile cu factorii edafici se constată că pînza freatică este unul
dintre factorii principali limitativi care acţionează direct. Ocupă toate tipurile de sol de la cele nisipoase de pe malul mării şi luncile rîurilor
oînă la soiurile pietroase de pe dealuri şi subcarpaţi (Pietricica, P. Neamţ).
În perioadele de secetă prelungită ocupă chiar şi solonceacurile şi soloneţurile, cînd pîza freatică scade mai jos de 0,5 m.
În hran8. popîndăului intră multe specii de nevertebrate şi vertebrate
încît poate fi considerat ,ş'i un zoofag nespecializat.
Printre duşmanii naturali se numără şi hîrciogul (Cricetus cricetus)
şi este în acelaşi timp duşman natural pentru şoarecii de cîmp, chiţcanl,
cîrtiţă, arici (pui).
Participă la succesiunea biocenozelor prin muşuroaiele pe care le
face şi pe care muite specii de plante ruderare cresc schimbînd asociaţiile flor~stice.

Pentru stabilirea răspîndirii s-au vizitat peste 650 blotopi specifici,
în majoritate pe curbura externă a Carpaţilor, precizîndu-se limita interioară (fig. 1). S-au găsit goluri în interiorul arealului datorate acţiunii
energice a factorilor de mediu şi în special a ploilor torenţiale.
Modernizarea agriculturii şi drumurilor a determinat ruperea legă
turilor dintre populaţii ceea ce a favorizat dispariţii la limita şi în interiorul arealului. Pe altitudine limitele răspîndirii sînt cuprinse între
2-3 m pe malul mării (Năvodari, 1971) .şi 450 m pe Pietricica la Piatra
Neamţ (1975-1985).
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CONTRIBUŢII LA STUDtUL GEOGRAFIC AL AŞEZARILOR

RURALE

D-E PE VALEA SIRETULUI
NICU I. AUR

Elementele cele mai avansate ale peisajului geografic sînt aşezările
s-au constituit în timp în raport de complexitatea şi interdintre societate si cadrul natural. Prezenta lor sub diferite
form~ (urme materiale, atestă~i documentare) este un. indic:u sigur al'
locuirii neîntrerupte a acestei văi. Raporturile aşezărilor omeneşti cu condiţiile naturale, istorice, social-economice şi interdependenta dintre aşe
zările urbane sînt reflectate de actualele caracteristici ale reţelei de
cmeneşti. Ele
conditionările

aşezări.

Din datele geografice, cartografice şi istorice rezultă că în toate epocile, satele au deţinut primul loc prin număr, iar oraşele - primul loc
prin funcţiuni şi rolul de polarizare al activităţilor economica-sociale.
::Din cele prezentate pînă acum rezultă că Valea Siretului posedă un valoros potenţial de habitat : facilităţi pentru practicarea agriculturii pe
luncă şi pe terase, accesul la pînzele freatice, folosirea rîului pentru navigaţie şi pentru producerea energiei electrice, materiale de construcţii ş.a.

Evoluţia aşezărilor

rurale.

Actuala reţea a aşezărilor rurale este rezultatul unei evoluţii multiseculare, a transformărilor social-economice care au avut loc pe fondul
continuităţii de populare. Resturile de locuire pcdeolitică descoperite la
Zvoriştea, Huţani, Dolhasca, Brehuieşti etc., atestă vechimea locuirii
acestui teritoriu.
Aşezările umane neolitice erau situate pe grindurlle şi popinele din
luncă şi aproape de firul apei curgătoare, probabil datorită unui climat
arid. Spre sfîrşitul nepliticului, din cauza umidităţii, pe luncă şi pe terasele inferioare se găseau puţine aşezări ; ele ocupau terasele mijlocii
şi chiar terasele înalte (aşa ne indică descoperirile arheologice de pînă
acum). In epoca bronzului, aşezările mai importante erau situate pe terasele înalte - avînd aspectul de cetăţui naturale ; resturi de locuire din
această epocă s-au semnalat la Huţani, Tudora, Vîrfu Cimpului, Vlădeni,
Fîntînele, Răcătău şi Răcăciuni, Poiana Nicoreşti, Garoafa, Mărăşeşti,
Scorţaru ş.a.

'Remarcăm

că

aşezările

situate pe terasele inferioare

hallstattiene, descoperite pînă acum, erau
şi pe luncă, datorită probabil, intensificării
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circulaţiei.

Spre sfîrşitul epocii fierului unele aşezări erau de tip oppidum,
altele erau fortificate după sistemul cetăţilor dacice. Aşezările geto-clacice din epoca Lerului : Poiana Nicoreşti, Răcătău şi Brad se dezvăluie
a fi fost centre active şi puternice·. În perioada provinciei Dacia, centrele de locuire le continuau pe cele vechi, erau neîntărite şi extinse în
suprafaţă.

Ca

şi-n

secolele II

şi

III e.n., în perioada de trecere la feudalism,
pentru practicarea culturii
plantelor
terasele inferioare). Pentru
secolele IV-VI e.n., cele mai multe au fost identificate în ,jumătatea
nordică a văii şi foarte puţine în sectorul inferior al acesteia pe unde
era vadul de trecere al popoarelor în migraţie şi mai puţin siguranţă.
Pentru aceste secole numeroase aşezări prezintă continuitate de locuire,
unele însă dispăruseră. Poziţia geografică şi condiţiile social-istorice au
influenţat în mare măsură evoluţia aşezărilor rurale Valea Siretului
rămînînd o axă prin~ipală în populare, marcată de o ·reţea de aşezări
româneşti continuă. In secolele IV-VI e.n., locuirea este a testată prin
numercase aşezări : Lunea (Vîrfu Cîmpului), Hăpăi, Ionăşeni, Adjudu
T 1echi, Călimăneşti, Barboşi ş.a.
În etapa feudalismului timpur5u (secolele X-XIV), are loc o îndesire a aşezărilor din sectorul inferior al văii, iar existenţa unor aşezări
din nordul văii a fost întreruptă (la mijlocul secolului al XIII-lea) datorită marii invazii a tătarilor. Noi aşezări apar în epoca feudalismului dezvoltat (mijlocul secolului al XIV -lea .şi a doua jumătate a t>ecolului al
XVIII-lea), datorită, mai ales, unor avantaje economica-sociale acordate
populaţiei prin sistemul "sloboziilor" ; ele s-au format pe locul unor vetre siliştite. Regimul "sloboziilor" se reflectă în numeroase aşezărl datînd din secolul al XV-lea pînă în secolul al XIX-lea : Slobozia - Zvoriştea, Slobozia Fîntînele, Slobozia - Boteşti, Slob-ozia - Mihălceni,
Slobozia- Ciorăşti ş.a. Din a doua jumătate a secolului al XIV-lea pînă
la începutul secolului al XVI-lea numărul aşezărilor omeneşti a cunoscut o relativă creştere. După desfiinţarea iobăgiei în Moldova (1749), miş
cările migratorii transcarpatke s-au in tensificat, "bejenar~i" ardeleni,
fie că s-au aşezat pe moşiile mănăstireşti, fie că au înfiinţat sate noi.
Preponderente însă pe Valea Siretului erau aşezările răz'ăşeşti, ceea ce
denotă o continuitate de populare românească. Documentele ne arată că
multe aşezări răzăşeşti se aflau pe vetre vechi şi foarte vechi de locuire.
Din perioada feudală se semnalează, pe terasele superioare ale văii, în
locurile poienite, un număr însemnat de aşezări mo!lalwle. în perioada
feudală unele aşezări au dispărut lăsînd în locul lor silişti, multe aşe
zări şi-au schimbat vatra urmăr~nd mai ales adăpostul 'Sau terenurile
mai roditoare, altele au apărut prin fenomenul "roirii" din aşeză~'ile
"matcă" .. Formarea satelor prin "roire" din satele "matcă"', a avut ca
rezultat noi aşezări, dar tot în interiorul moşiei satului "matcă". "Roirea" satelor a fost un fenomen general, o caracteristică în :perioadele
cu un spor natural accentuat contribuind la formarea unor aşezan dispersate pe mari întinderi de regulă de forma satului răsfirat.
aşezărHe

omeneşti ocupau poziţii prielnice
şi pentru creşterea animalelor (pe
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că răzăşia

a fost

apărată

cu dîrzenie,

~roprietăţile domneşti,

mănăstireşti şi boiereşti s-au infiltrat destul de puternic. În unele ca-

zuri denumirea satului a fost părăsită odată cu intrarea în stăpînirea
altui proprietar - primind numele acestuia; alte sate s-au format pe
moşii şi au în denumire tema numelui proprietarului, iniţial folosindu-se apelative ca "ai lui Jora", "ai lui Călin", "ai lui: Batin" ş.a., iar
după aceea s-a ajuns la numele de sate : Jorăşti, Călineşii, Batineşti,
Mihălceni, Tăuteşti, Hînceşti, Joldeşti, Hîrleşti, Hîngule.şti ş.a. Alteori
satele au primit numele fondatorului, adăugîndu-li-se sau neadăugîndu
li-se sufixul "eşti". Deşi stăpînirile domneşti au fost numeroase, s-au păs
trat doar denumirile : Domneşti-Tîrg, Domneşti-Sat, Rogojeşti, Cîndeşti,
Zvoriştea, Şerbăne.şti, Grigoreşt1, HEciu.
O altă categorie de aşezări, iniţial tîrguşoare, din care unele au decăzut devenind sate, au luat fiinţă la sfîrşitul secolului al XVIJI-lea
şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Lespe;;d, Onişcani, Dămie
neşti, Bîra, Nicoreşti, !veşti, Nămoloasa şi Independenţa).
Unele sate s-au format în legătură cu căile de comunicaţie: Bogdan
Vodă, Filipeşti, Traian, Bursuc-Vale iar altele în urma unor activ;tăţi
industriale : Sascut-Tîrg s;i Bucecea.
Secolul al XIX-lea a însemnat un impuls puternic pentru viaţa
economică a văii, pentru intensiLcarea producţiei agricole işi a circulaţiei, a prezentat mai multă linişte şi siguranţă şi s-a caracterizat prin
încercări de îmbunătăţire a situaţiei ţăranilor toate acestea contribuind la apariţai unor noi aşezări.
In secolul al XIX-lE'a s-a intensificat infiltrarea curentelor româneşti din Transilvan:a şi din Bucovina, a unor curente de populaţie
străină infiltrări care, în timp au contribuit la înfiinţarea unor noi
aşezări. După cotropirea Bucovinei de către Austria, un adevărat drum
de migraţii româneşti s-a soldat cu înfiinţarea şi pe Valea Siretului a
numeroase sate : Sălăgeni, Secuieni, Cordun, Burcioaia, Mîndrişca, Pă
dureni, Ungureni - Gulia, Ghermăneşti - Cojocăreni, Sodomeni, Volintireşti, Rocna, Tabăra ,ş.a. Din Galiţia s-au infiltrat rutenii care au for. mat satele : Siminicea, Huţani, Ruşiciutea, Pustaia şi o parte a satelor
Hancea, Hînţeşti, Corni şi Tudora. Ţiganii infiltraţi pînă în prima jumă
tate a secolului al XIX-lea au format sate sau părţi de sate, mai, ales
în zonele împădurite : Buda-Zvoriştea, Budeni, Rudeşti, Badragi, Balta
Arsă, Rogojeşti, Masca, Bucşa, Poienari, Corni, Buruieneşti, Ursăreşti,
Furnicari, Homocea, Ploscuţeni, Făurei, Răchitosu, Gologanu, Vîjîitoarea ş.a. Unii s-au ocupat cu prelucrarea lemnului, a metalelor, alţii cu
agricultura. În sectorul inferior al văii, în zona "Gîrlelor" multe gră
dini de legume au fost lucrate de bulgari ,şi sîrbi care au întemeiat sate
şi părţi de sate : Bizigheşti, Dimaciu ş.a.
Numeroase sînt satele care s-au format pe seama despăduririlor, a
golurilor din păduri, care poartă denumiri ale asociaţiilor vegetale, ale
unor specii de arbori, unele dintre ele destul de vechi, altele aparţinînd
secolului al XIX-lea : Poiana-Zvoriştea, Poienarl, Valea Poienii - Dolhasca, Poiana-Vorona, Poiana-Negri, Poiana-Nicoreşii şi Adîncata www.cimec.ro
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fostă Poiana-Pustie toate acestea indicînd opţiunea pentru stabilirea
vetrei satului în condiţii de siguranţă. Pădureni - Siret, Răchiteni Mirceşti, Pădureni Bereşti Bistriţa, Pădureni-Mărăşeşti reprezintă categoria satelor formate în pădurile care nu mai există astăzi, în
locuri adăpostite şi uşor de apărat. Balta Arsă - Corni, Rediu, Pră
jeşti-Secuieni, Prăj~ti-Traian sînt sate formate prin defrişarea
pădurii. Şi alte sate au la originea denumirii defrişarea pădurii, prelucrarea lemnului, chiar dacă acţiunea se exprimă indirect în toponim :
Arţari, Talpa, Corni, Mesteacăn, Arini, Butnăreşti, Stejaru, Brad, Făge
ţel, Ploscuţeni, Doaga, Braniştea, Brănişteni.
Unele activităţi economice temporare şi sezoniere au contribuit la
formarea, denumirea unor sate : Răstoaca-Milcovu, Răstoaca-Răcăciuni
- indică "răstocirea" gîrlelor pentru prinderea peştelui ; Butnăreşti,
Doaga, Ploscuţeni, Olăreşti, Stupina - indică alte activităţi.
Începînd din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi pînă la reforma agrară din 1945 au apărut numeroase sate ca rezultat al împroprietăririlor: Vorona Nouă, Siliştea Nouă, Gura Bîdiliţei, Verbia, LuncaZamostea, Cotu Dobei, Dumbrava-Lespezi, Secuienii Noi, Haret, Mirceştii
Noi, Călienii Noi, Salcia Nouă, Bordeasca Nouă, Cuza Vodă, Kogălniceni,
Furcenii Noi, Vasile Roaită, Vasile Alecsandri, Dumbrăviţa Nouă, Tudor
Vladimirescu ş.a.
Alte sate s-au format ca urmare a modernizării căilor de comunicaţie, sau prin deplasarea vetrelor sau: a unor părţi ale vetrelor vechi pe
terenuri cu o poziţie mai bun~.
Reţeaua aşezărilor

rurale

Factorul relief constituie cadrul de referinţă în funcţie de ale cărui
particularităţi se "mulează" şi celelalte componente naturale ; într-o anumită măsură, relieful a imprimat direcţiile de' distribuire geografică a
aşezărilor omeneşti. Configuraţia reţelei de aşezări era conturată la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea ca un
moment în evoluţia sa. Atît satele de terasă cît şi s-atele de luncă sînt
în lung de ·vale (care folosesc forme pozitive din luncă, contactul
dintre luncă şi versant - pe stînga Siretului, condiţiile favorabile ale
teraselor dezvoltate pe dreapta Siretului).
Modul actual de răspîndire al "seriilor" de aşezări scoate în evadenţă rolul deosebit al condiţiile istorice şi social-economice care alături
de condiţiile geografice şi de popu.~aţie au avut ca rezultat atît "seriile" în lung de vale, cît şi aliniamentele transv,ersale (de şei), Unele
aliniamente de aşezări au urmat fazele de defrişare a pădurli 1, iar a~
tele au apărut ca urmare a modernizării căilor de comunicaţie - în lungul lor (apărute recent ca aliniamente secundare). 'Evoluţia reţeleli. de
sate sub aspectul dimensiunii şi al structurii populaţiei este condiţionată,
tn primul rînd, de dezvoltarea economică şi socială a acestor localităţi.
Restructurarea reţelei de aşezări rurale cunoaşte modificări şi sub asaşezări
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pect funcţional (satul continuă să îndeplinească funcţiile tradiţionale> legate de desfăşurarea producţiei agricole, deşi conţinutul lor s-a modificat profund şi a căpătat funcţii noi legate de dezvoltarea susţinută a activităţilor economice neagricole, a activităţilor social-culturale .şi de asigurare a cazării unei părţi a populaţiei care lucrează în oraşe). A crescut şi se modernizează fondul de locuinţe şi baza materială a satelor.
Toate acestea precum şi tendinţele conturate cu privire la cele trei aspecte principale ale vieţii satelor (mărimea şi structura populaţiei, profilul economica-social şi cadrul construit) conduc la readaptări ale reţelei de aşezări rurale.

Densitatea

aşezărilor

rurale

Densităţi

mici se găsesc în aval de Mărăşeşti (3-6 sate la 100 km 2),
maxime se întîlnesc între Roman şi
Bacău (9-12 sate; la
100 km 2), iar densităţile medii (6-9 sate la 100 km2 ) se află între Siret
şi Paşcani şi între Răcăciuni şi Mărăşeşti. În ansamblu, între oraşele
Siret şi Mărăşeşti, densităţile: aşezărilor rurale se aseamănă cu cele din
zona de podiş, diferenţe mai pronunţate semnalîndu-se doar la analiza
comparativă a densităţilor satelor de pe terasele inferioare unde sînt
mai mici. Densitatea în teritoriu a aşezărilor nu corespunde întotdeauna
cu densitatea populaţiei.
densităţi

Evoluţia teTitorială

a vetrelor satelor

Reflectînd creşterea numerică a populaţiei şi transformările socialeconomice în ultimii 90 de ani în evoluţia teritorială a vetrelor sC!ltelor
văii, s-au manifestat, în principal, trei tendinţe :
A. În lungul căilor principale de comunicaţie (şosele şi linii ferate),
pe terasele medii şi inferioare, începînd cu a doua jumătate a secolului
al XIX-lea a avut loc o creştere accentuată a suprafeţei vetrelor :
a) majoritatea aşezărilor rurale şi-au dublat suprafaţa, altele şi-au
mărit-o de 3-4 ori (Probota, Lespezi-Paşcani, Secuieni-Roman, Suraia, Măicăneşti, Măxineni) ;
b) au luat fiinţă noi aşezări prin "roire" aşezări-dublet, atît în lungul căilor de comunicaţie cît şi a afluenţilor - formînd şi consolidînd
,,serii" de aşezări ;
c) în urma împroprietăririlor s-au format numeroase aşezări cu o
reţea stradală re:ctangulară, unele separate de vechile aşezări (Hărmă
neştii Noi, Alexandru Ioan Cuza, Rocna, Kogălniceanu, Traian-Roman,
Traian-Bacău, Salcia Nouă, Tudor Vladimirescu lîngă Mogoşeşti-Siret,
Vasile Alecsandri lîngă Independenţa) ;
d) prin creşterea vetrelor satelor apropiate au rezultate sate polinucleare (Suraia, Ruginoasa, Faraoani, Dolhasca, Grămeşti, Zamostea, Vorona, Corni, Trifeşti, Lieşti, Vulturu, Măicăneşti) ;
www.cimec.ro
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e) din aşezările vechi s-au emis "tentacule de ieşire" la şoseaua principală, sau la calea ferată (Cleja-Buda, Valea Seacă-Mîndrişca, Cozmeştii
de Sus-Cozmeşti ş.a.) ;
f) alte sate îşi deplasează o mare parte a vetrei în imediata apropiere a vetrei vechi ocupînd o poziţie mai bună (Tudora de Sud, Buda
şi Budeni Dolhasca, Ruginoasa, Adjudu Vechi, Homocea), dar în detrimentul terenurilor arabile.
B. Vetre care au emis "tentacule" atît spre pădure cît şi spre căile
de comunicaţie. Această evoluţie au cunoscut-o aşezăr.ile de pe terasele
medii şi superioare, precum şi de pe afluenţii mai importanţi (Grămeşti,
Zvoriştea, Cleja, Răcăduni, Faraoani, Orbeni).
C. Vetre care au rămas aproximativ la dimensiunlle de la sfîrşitul
secolului trecut din cauza îndesirii locuinţelor, unor factori naturali şi
economica-sociali restrictivi (Hănţeşti, Dumbrăveni, Săbăoani).

Clasificarea

aşezărilor

rurale

Fiind o expresie a modului în care populaţia a reu,şlt să valorifice
natural existent, reflectînd măsura în care "condiţiile socialeconomice sau istorice le-au fost un sprijin sau o frînă în dezvoltare":!,
multitudinea particularităţilor, a influenţelor şi mutaţiilor poate fi surprinsă prin folosirea mai multor criterii. Pentru clasificarea satelor s-au
folosit următoarele criterii : poziţia, originea, mărimea, morfostructura
potenţialul

şi funcţiile.

A. După poziţia geografică. Localizarea fiecărui sat este plină de
interdependeţe în peisajul umanizat. După localizare satele au anumite
particularităţi, fiecare ridică probleme deosebite constructorilor şi populaţiei privind : alimentarea cu apă, procurarea materialelor de construcţie, circulaţia înăuntrul vetrei, textura, structura şi, în general activicurentă a populaţiei ; fixarea vetrelor după relieful locului şi după
poziţia geografică are o reflectare (corespondenţă) la scară locală în tipurile morfologice de vetre ale satelor şi un mod de repartiţie la scară
regională a întregii văi în serii de sate.
a) Satele de luncă întrunesc condiţii optime de organizare a vetrei
pe formele pozitive de relief, cît şi la contactul luncii cu terasele (unde
au mai multă stabilitate teritorială) ; dacă prima categorie de sate nu-i
scutită încă de neajunsul inundaţiilor, cea de a doua nu reuşeşte întotdeauna să excludă instalarea torenţilor care transportă în vetrele lor mari
cantităţi de aluviuni. Grădinăritul, cultura cercalelor, a unor plante teh-

tatea

nice pentru care lunea se pretează în mod deosebit, precum şi folosirea
unor resurse din afară luncii, alcătuiesc o bază tehnica-materială stabilă
care se reflectă în aspectul vetrelor prin aglomerări bine structurate sub
raportul texturii şi al spaţiului constru.t.
b) Satele de terasă sînt specifice Văii Siretului ; ele sînt situate într-un cadru geomorfologic evoluat, vetrele fiind frecvent situate pe podul terasei, sau la contactul dintre terase, beneficiază de izvoare cu apă
potabilă şi de terenuri fertile. Sub raport morfologic vatra satului de terasă este mult evaluată, concentrează un număr mai in<1re de locuitori,
www.cimec.ro
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are o textură bine conturată, de regulă o structură adunată ~i foarte rar
risipită. Ele pot fi urmărite pe aceeaşi terasă sau pe terase ar:rop:ate:
pe sectoare de vale sau pe întreaga vale. Atît satele de terasa, c1t ŞI
satele de luncă, la scară regională sînt aşez'ări în lung de ~ale dezvoltate
în serii mai mult pe dreapta văii (unde terasele sînt mm dezvoltate).
B. După origine. Izvoarele geografice şi cartografice, _d?cumentel~
istorice - atestă existenţa unui număr însemnat de aşezan omeneşti.
Unele dintre ele s-au succedat în acelasi loc timp de secole. Astfel, satele : Zvoriştea, Blăgeşti, Bursuceni, Scheia, Moldoveni, Hîrtoape, Corni,
Piscu, Barboşi ş.a., sînt atestate în feudalismul timpuriu (secolele XIXIV) satele : Călineşti, Cînde.:Şti, Ionăşeni, Roşcani, Vercicani, Mirceşti,
Gîdinţi, Onişcani, Dimaciu, Bizigheşti ş.a., din feudalismul dezvoltat
(secolele XIV-XVI) şi satele : Săbăoani, Tămăşeni, Icuşeşti, Galbeni,
Tamaşi, Ionăşeni din feudalismul dezvoltat şi de mai tîrziu. Primele
sate provin din asociaţii de obşti ,:Şi ele au evoluat în vechi sate răză
şeşti. Creşterea influenţei clasei bo~ereşti şi a mănăstirilor au condus la
formarea satelor de clăcaşi - dependente. Lipsa braţelor de muncă din
agricultură s-a compensat prin înfiinţarea de sate slobozii cu populaţie
din Valea Siretului sau atrasă din alte regiuni. O serie de sate s-au format în urma legilor rurale din 1864 şi 1871 - sate de împroprietăriţi.
După reformele agrare din secolul al XX-lea au apărut satele : Saieia Nouă, Horia, Călienii Noi, Tudor Vladimirescu ş.a. În lungul căilor
de comunicaţie modernizate s-au format satele : Filipeşti, Dumbrava,
Nicolae Bălcescu, Traian ş.a. O serie de sate au apărut în urma infiltră
r/Ji de populaţie străină : ruteni, ţigani, bulgari.
Analiza toponimelor pune în evidenţă că sîmburii unor sate sînt
strîns legaţi de prezenţa pădurii.
O altă categorie grupează satele cu funcţii comerciale - sate tîrguşoare.

C. După mărime. Potrivit evaluărilor de la jumătatea anului 1982,
satele mari, cu peste 1 000 de locuitori deţineau 38,75% d~n numărul
total al satelor. Aceste sate sînt situate de regulă pe terasele medii i:Şi
inferioare ale văii, în lungul şi la intersecţiile căilor de comunicaţie. Dintre acestea unele sate depăşesc 5 000 de locuitori (sate foarte mari): Independenţa, Lieşti, !veşti, Tudor Vladimirescu, Suraia, Homocea, Dolhasca, Tudora, Hălăuceşti, Săbăoani, Faraoani.
Satele mici şi foarte mici (sub 500 de locuitori), deţineau 10,25% din
totalul satelor văii. Numărul satelor care la recensămîntul din 1966 aveau
sub 100 de locuitori s-a redus cu 500fo (Cotu Mihaela, Vameşu, PoianaZvoriştea, Răuţeni-Zamostea, Izvoru-Ion Creangă, Tabăra-Icuşeşti, Deşi
raţi-Scorţaru, Costei-Săuceşti, Răstoaca-Răcăciuni 1:Ş.a.). Acestea au fost
sate situate în poziţii naturale care nu mai corespund realităţilor economice şi sociale.
Astăzi se manifestă tendinţa concentrării populaţiei în sate mari fapt justificat de nivelul mult mai ridicat al dotărilor, de organizarea
www.cimec.ro
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teritoriului
în aşa fel încît desfăşurarea muncii curente pe ogoare,
in vii ş.a., să fie la îndemîna locuitorilor.
D. După morfostructură. Structura unui sat răsfrînge cel mai bine
relaţiile vetrei cu locul unde este aşezată, cu funcţiunile rurale îndeplinite de populaţie şi cu condiţiile economico-sociale în care a apărut şi a
evoluat satul respectiv. Predominante sînt satele de tip adunat şi satele
cu structură răsfirată.
Satul de tip adunat se caracterizează printr-o puternică concentrare
de gospodării, teritoriul cu folosinţă agricolă fiind peste 950fo în afara
vetrei : Suraia, Sascut, :t:Jicolae Bălcescu, Săbăoani, Horia ş.a. Aceste
sate au o formă areolară-poligonală şi textură neregulată (iar cele apă
rute după împroprietărire au o formă geometr~că).
Satul de tip răsfirat. Are o textură ramificată, liniară sau complexă
şi o concentrare mică de gospodării : Tamaşi, Cleja, Sascut-Sat, Dolhasca,
Bereşti-Bistriţa, Corni ş.a. Acest tip deţine 300fo din numărul satelor.
E. După funcţii. Avînd în vedere structura profesională a populaţiei
active, indicii de densitate agricolă, repartiţia populaţiei încadrate în
activităţi neagricole, zonarea producţiei, locul de muncă şi de reşedinţă
a populaţiei care se deplasează pentru muncă, precum şi perspectivele
de dezvoltare economico-socială - se deosebesc următoarele tipuri funcţionale de sate :
a) Sate cu funcţii predominant agricole care au de regulă peste
900fo din populaţia activă ocupată în agricultură şi sub 5Dfo în alte activităţi. Aceste aşezări sînt profilate în cultura cartofului şi a plantelor
tehnice în sectorul Siret-Dolhasca, în cultura sfeclei de zahăr şi a porumbului în sectorul Paşcani - Bacău, în cultura porumbului, sfetlei
de zahăr şi în creşterea animalelor pentru lapte şi carne, în sectorul Bacău Mărăşeşti ; în aval de Mărăşeşti, pe stînga văii satele sînt profilate în cultura viţei de vie şi în creşterea animalelor pentru carne şi
lapte, iar pe dreapta văii - în cultura cerealelor, legumelor şi zarzavaturllor. ·
b) Sate cu funcţii mixte care cuprind :
b 1) sate agricole şi de servicii cu o dotare de interes zonal - foste
centre administrative, staţii de cale ferată etc. (Pufeşti, Parava, Săbă
oani, Buhoci, Siminicea, Mirceşti, Secuieni. În aceste sate populaţia activă
ocupată în servicii depă1şeşte 100fo;
b 2) sate agTicole şi cu industrie cu un anumit profil (Bucecea, Sascut - industria zahărului, Hălăuceşti, Sagna, Lespezi - industria textilă, Adîncata, Şendreni industria lemnului, Doaga, Orbeni, Răcă
ciuni - balastiere, Secuieni, Indepflndenţa, Sascut - extracţia hidrocarburilor). Ponderea populaţiei active care lucrează în industrie depă
şeşte 150fo (Bucecea 20°/ 0 , Sagna 17%, Şendreni 170fo) ;
b 3) sate agricole şi centre de cazare a forţei de muncă (sate dormitor) : Buhoci, Letea Veche, Cozmeşti, Horia, Şendreni, Cordun, Nicolae
Bălcescu, Săuceşti. Din populaţia activă a acestor aşezări 30-45% lucrează în oraşe.
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Apreciem că pe lîngă funcţia agricolă care rămîne dominantă şi cunoaşte o profundă specializare .şi intensificare, activităţile neagricole se
dezvoltă şi se consolidează - reflectînd tendinţele evoluţiei satelor. Valea
Siretului dispune de mari posibilităţi pentru implantarea industriei şi a
serviciilor, posedă întinse zone periurbane, o puternică dezvoltare a migraţiilor pendulare, are o importantă echipare tehnică, un trafic intens
de mărfuri şi călători, centre urbane şi aşezări rurale cu o accentuată
capacitate de polarizare în teritoriu (Bucecea, Vereşti, Liteni, Dolhasca,
Mirceşti, Filipeşti, Răcăciuni,

Sascut, Măxineni, Iveşti). Din multitudinea
acestor aspecte reiese clar că fizionomia, mărimea, gruparea în teritoriu
şi funcţionalitatea satelor cunosc transformări, altele se consolidează în
funcţie de condiţiile economica-sociale. Cu certitudine unele localităţi
evoluează spre urbanizare, altele se află la un nivel avansat de urbanizare
(Bucecea, Sascut, Nicoreşti, Măicăneşti, Răcăciuni, Dolhasca).
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CONTRIBUTIONS TO THE GEOGRAPHICAL STUDY OF THE RURAL
SETTLEMENTS IN THE SIRET V ALLEY
Summary

Human settlements are the most advanced elements of the geographical
evolution, the system, the denseness, the territorial evolution, the classification
and the perspectives of the rural settlements in the Siret Valley.
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GORANKA TONCEVA, Chronologie du Hallastatt ancien dans
la Bulgarie de nord-est, Sofia, 1980 (Studia Thracica 5), 149 p.,
45 fig. în text.
Autoarea abordează un capitol important al istoriei în Balcani, acela
al "primei epoci" a fierului. Este o epocă ce a beneficiat de multe studii
parţiale, dar care nu a făcut încă obiectul u:1or studii de sinteză şi monografii. Aceasta este a doua monograf.le asupra Hallstattului timpuriu
în Bulgaria publicată după lucrarea profesorului B. Hănnel. Poate că
ar fi fost mai indicat dacă s-ar fi abordat problematica "primei epoci
a fierului" şi de la sud de Balcani, pentru că în acest fal am fi avut imaginea de ansamblu a primei epoci a fierului în toată Bulgaria.
Există multe săpături în monumente de epocă hallstattiană care nu
au fost pulicate .şi se află încă în faza de studiu, atît în România, cît şi
în ţările vecine, acolo unde a fost ar:a de răspîndire a culturii tracice în
cea de "a doua" epocă a fierului. Autoarea menţionează de la început
faptul că în R. P. Bulgaria s-au· cercetat puţine monumente de epocă
hallstattiană, mai mici sau mai reprezentative. Abia în ultimii ani s-a
trecut la o cercetare mal atentă a Hallstattului prin săpături în aşezări
şi necropole, ceea ce va contribui desigur la o mai bună cunoaştere a
acestei epoci istorice.
Dar o lipsă a acestei epoci este dificultatea de a obtine datări mai
exacte. Pe bună dreptate autoarea sublin:ară că pe baza ceramidi nu se
poate obţine o datare mai restrînsă, ca pentru epocile mai vechi şi pentru
epoca Lat!'me.
În această utilă monografie, care marcheaz3. începutul studiilor d0
sinteză asupra Hallstattului în Balcani, se acceptă punctul de vedere
că în Bulgaria au venit mai multe valuri de triburi.
1). Primul val a avut ca punct de plecare Ungaria, din regiunea Tisei
a coborît pe valea Vardarului şi a Moravei, a trecut către Bulgaria de
sud şi Grecia, Insulele Egeene şi Asia Mică.
2). Al doilea val s-a aşezat în Bulgaria de nord-est şi de nord-vest.
3) Al treilea val s-a aşezat în regiunile occidentale ale Ucrainei.
Aceasta este' grupa Holyhrady. Este de fapt grupa Gava care a ocupat
centrul şi nordul Moldovei, pînă în regiunea Prutului şi Nistrului superior si care a format, după G. I. Smirnova, cultura Gava Holyhrady.
4). Al patrulei val este cel care a traversat defileul Carpaţilor şi s-a
stab~lit în Moldova. zona Deltei Dunării şi a Dunăl'ii de Jos. .
_
Este drept că influenţa Gâva este c~a1~ă în Dobrogea ~~ la D~nar:.a
de Jos, dar în monografia pe care o analizam nu s-a avut In vedere oiiwww.cimec.ro
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ginea culturii Babadag I, pe care în lucrarea de faţă o vedem paralelizată
cu grupa Longoza I din Bulgaria de nor~vest. Nu s-a evidenţiat originea,
în mare măsură locală, a culturii Babadag, rămînîndu-se la nivelul studiilor mai vechi asupra acestei probleme, şi anwne nu s-a avut în ve~
dere rezolvarea importantă adusă în ultimii anii de către S. Mo.rintz rSi
N. Harţuche prin cercetările de la Sihleanu .şi mai recent de M. Brudi~
la Vînători (Galaţi). Este vorba de materialele de la Sihleanu (jud. Brăila)
care marchează participarea culturii Monteoru la formarea culturii Babadag I, pusă în evidenţă la Babadag şi la Tămăuani de prof. M. Petrescu-Dîmboviţa. Aceste constatări subliniază participarea fondului local
din epoca tîrzie a bronzului, pornit din supravieţuirea şi transformarea
culturii Monteoru prin participarea la formarea unei culturi.
În lucrare se arată faptul că între culturile din epoca tîrzie a bronzului, Noua-Coslogeni şi Sabatinovka şi cultura Babadag nu există o legătură directă, ele neparticipînd la formarea noii culturii, dar între ele
există apropieri. Trebuie menţionat că aceste apropieri se referă la unele
forme ceramice. care sînt comune, cum sînt : vasul clopot cu patru mînere, vasul cu brîu alveolar, dar aceste culturi nu participă la formarea
culturii hallstattiene în chip direct.
În aceeaşi situaţie seaflă şi cultura Tei, care nu este menţionată în
lucrare.
Într-o situaţie similară cu cultura Monteoru se afla şi cultura Gîrla
Mare - Cîrna - Zuto Brdo - Novo Selo II, căreia, de asemenea, nu
i-a fost menţionat rolul la formarea Hallstattului de tip Insula Banului,
care datează din Hallstatt B 1-B2 • Ea este cea care a transmis Hallstatt-ului timpuriu de tip Insula Banului forme ceramice şi ornamentale constînd din cercuri concentrice şi motivele ornamentale în formă de "S",
care au fost transmise mai departe culturii Basarabi, pentru care formeazil. un suport cultural de bază, marcînd o continuitate de cultură în
Oltenia, începînd din epoca bronzului C (Reineke) pînă în Hallstatt-ul
C (Muller-Karpe). Acesta este1. un fenomen cultural-istoric care dă o bază
etnică locală fenomenului hallstattizării şi care trebuie menţionat. De
asemenea trebuie avut în vedere faptul că cultura Babadag-Cozia ocupă
doar sudul şi centrul Moldoveii.. ,şi deci în nordul Moldovei apare cultura
Gava-Holyhrady necontaminată.
Influenţa culturii Gava-Holyhrady ca şi Babadag se face simţită şi
în cultura Carnii Les, ca şi în cultura scitică prin casele de formă bitronconică cu apucători plate. eD asemenea trebuie avute în vedere şi raportul dintre grupul Insula Banului şi Bagadag, care işi împart, după datele
de pînă acum, teritoriile Munteniei, pînă la limita Dîmboviţei, după cum
arată materialele dela Căţelu Nou.
Aceeaşi situaţie trebuie să fie şi în Bulgaria de nord. În Bulgaria de
nord-vest, în regiunea Vraca trebuie să fie cultura Insula Banului, pentru
că şi aici există cultura Gîrla Mare- Cîma- Zuto Brdo- Novo Selo II.
Autoarea paralelÎzează cultura Babadag cu cea de la Longoza I d.in nordestul Bulgariei structurînd cultura Babadag I - Longoza I.
www.cimec.ro
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La începutul lucrării se analizează un important capitol al acestei
epoci, acela al cronologiei. Se remarcă faptul că în secolele VIII-VII î.e.n.
cultura hallstattiană s-a format prin evoluţia factorului local pe baza relaţiilor cu stepele nord-pontice, cu triburile nou venite din această regiune sau cu influenţe culturale din aceste zone, pe baza relaţiilor comerciale cu regiunile Ucrainei. Kubanului, Caucazului şi din România. Aceasta
a dat posilibitatea ca pe baza modificărilor culturale ce se petrec în aceste
regiuni să se stabilească o nouă cro:1.ologie a Hallstatt-ului în nord-estul
Bulgariei.
Se remarcă două teze privind începututl epocii fierului în Bulgaria.
Cea după care Hallstatt-ul începe în secolele X-VIII î.e.n., susţinută de
V. Micov, D. P. Dimitrov. G. I. Georgiev şi cea care începe Hallstatt-ul
în secolul XII î.e.n., după H. Muller-Karpe, susţinută de l\1. CiCiova, I. Panaiotov, H. Todorova.
G. Tonceva, urmînd opinia lui B. H:insel, expusă în monografia
sa, adoptă o cronologie nouă, împărţind prima epocă a fierului în Bulgm·ia în două perioade :
a) Prima epocă a Lerului vechi (secolele XI-VIII î.e.n. - Hallstatt
A 1-B:J). Faza A: secolele XI-IX î.e.n. (Hallstatt A 1-B 1 după MullerKarpe) ; Faza B : seclolul IX - mijlocul secolului VIII î.e.n. (Hallstatt
B 2-BJ dnpă .Muller-Karpe).
b) A doua epocă a fierului vechi : Faza A : de la mijlocul secolului
VIII î.e.n. la mijlocul secolului VIII î.e.n.
Această cronologie este într-adevăr nouă. dar cere unele justificări
şi mai comportă u'nele discuţii. În primul rînd această cronologie este
de natură să creeze confuzii în ceea ce priveşte periodizarea generală a
epocii fierului, care iniţial a fost împărţită în două mari pe~·ioade : prima
epocă a fierului (Hallstatt) şi cea de-a doua apocă a fierului (Lat€me), pe
care acum o vedem abia la mijlocul secolului VIII î.e.n., urmînd opinia
celor care socotesc că prima epocă a fierului începe abia în secolul VIII
î.e.n. în condiţiile apariţiei metalurgiei fierului. În aceste condiţii putem
să precizăm opinia că proma epocă a fierului începe în secolele XIIXJ î.e.n. odată cu schimbările mari de ordin cultural care au loc acum
si care duc la mari modificări de cultură materială, modificarea ceramicii.
Aceasta este, după opinia noastră, fenomenul care marchează începutul
celei de a doua epoci' a fierului.
Dacă autoarea împarte Hallstatt-ul (prima epocă a fierului) în două
mari perioade, pe baza unor observaţii îndreptăţite, atunci cea de-a doua
epocă a fierului (Latene-ul) ar urma să devină cea de-a treia epocă a
fierului ! Dar clasificarea primei epoci a fierului în Balcani în două mari
perioade este justificată prln prisma sa modificărilor aduse în secolul VIII
î.e.n. de aparţia culturii Basarabi.
Şi D. Gergova-Domardska dă o scehmă evolutivă a Hallstatt-ulul
în Bulgaria: Faza I: secolele XI-VIII î.e.n.; Faza II: secolele VIII-V
î.e.n. Autoarea împarte faza a II-a în mai multe etape :
- Bulgaria de nord-est : subfaza 2a: prima jumătate a secolului VIII
mijlocul secolului VII î.e.n.
www.cimec.ro
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Bulgaria de nord-vest : subfaza 2b : secolul VII î.e.n. ; subfaza 2c :
secolul VI î.e.n.
- Bulgaria de sud : subfaza 2a: prima jumătate a setolului VIII pînă
la mijlocul secolului VII î.e.n. ; subfaza 2b : mijlocul secolului VII pînă
la mijlocul secolului V î.e.n.
Se remarcă faptul că această cronologie oscilează în privinţa finalului
primei epoci a fierului între secolul VI şi mijlocul secolului V î.e.n.
Această datare este importantă pentru începutul celei de-a doua epoci a
fierului în Bulgaria, care a fost pusă în cronologiile mai vechi, elaborate
de R. Popov după Dechelette, pe la 500 î.e.n.
Această stare de fapt se dovedeşte a fi, şi astăzi în vigoare, pentru
că trebuie să ţinem seama de unele caracteristici ale Latene-ului. În primul rînd este vorba de concentrarea puterii în mîinile unei regalităţi
puternice, care duce la înfiinţarea unor organe administrative locale şi
centrale, pentru strîngerea tributului, formarea unei puternice aristocraţii militare şi a unui nucleu de armată permanentă aflată în slujba regalităţii, formarea unui sistem administrat:v centralizat de colectare a
tributului anual impus tuturor comunităţilor umane supuse autorităţii
regale. Or, acest lucru se petrece la sud de munţii Balcani pe la 480 î.e.n.,
ca un reflex al invaziei persane conduse de Darlus în 514-512 î.e.n. împotriva sciţilor şi stabilirea satrapiei persane în Tracia. În cadrul răz
boaielor greco-persane apare regatul odrid sub conducerea regilor Teres
şi Sitalkes.
Thucydides, în Războiul peloponeziac ne spune că pe la 429 î.e.n.
regele odrid avea un venit de 400 de talanţi, ceea ce echivalează cu 10 400
kg de argint. De asemenea, tot Thucydides ne spune că regatul odrid îşi
întindea autoritatea şi asupra geţilor de la vărsarea Dunării. Este limpede
că regii odrizi îşi întinseseră autoritatea pînă la Dunăre, deoarece regele
Sitalkes moare în anul 424 î.e.n. într-o luptă cu tribalii, care nu se lăsau
supuşi şi care locuiau în regiune Vraca. Aceasta înseamnă că toată zona
balcan:că. cea de sud, de nord-est şi nord-vest intră sub autoritatea regelui odl'id. De aceea se poate afirma că în Balcani Latene-ul, cea de-a
doua epocă a fierului apare la începutul secolului V î.e.n. Hallstatt-ul
durează între secolele XII si VI î.e.n.
În chip firesc, aceste ·două probleme, cea a sfîrşitului Hallstatt-ului
şi cea a începutului Lateene-ului în Balcani ne interesează pentru conexiunea cu situaţia de la nord de Dunăre, acolo unde locu:a cealaltă
importantă ramură a tracilor, geţii nord-dunăreni care de;rlvă, ca şi tracii
balcanici, din cele două mari aspecte culturale care acoperă spaţiul dintre
Carpaţii nordici ,şi sudul Balcanilor. De aceea se poate spune că ar fi fost
necesar ca lucrarea ce ne reţine atenţia să analizeze şi situaţia de la
sud de Balcani, pentru că se poate spune că Bulgaria în Hallstatt a
avut în linii mari o cultură asemănătoare. Prin urmare, secolul V din
Balcani trebuie inclus în cea de-a doua epocă a fierului, Latene. Se poate
spune că Latene-ul începe în Balcani pe la 500 î.e.n. Aceasta coincide cu
vremea aspectului cultural Dobrina I, despre care B. Hănsel a afirmat că
ocupă şi zona sud-balcanică. şi cu începutul aspectului cultural Canlia,
www.cimec.ro
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care începe în secolul V î.e.n. şi acoperă toată aria tracică balcanică, ca
şi aria getică din zona extracarpatică şi din Transilvania între secolul V
şi jumătatea secolului II î.e.n. Ele sînt aspecte culturale post-Basar·abi,
destul de îndepărtate de vremea înfloririi acestei culturi, devreme ce nu
mai păstrează deloc ornamente specifice ei, ci numai forme ceramice
comune.
Dar G. Tonceva are dreptate să împartă prima epocă a fierului în
două perioade, prima şi a doua perioadă a fierului tracic vechi, pentru că
în secolul VIII î,e,n, apare în Balcani cultura Basarabi, care trece şi la
sud de aceşti munţi. Este limpede faptul că cultura Basarabi împarte Hallstatt-ul în două mai perioade. De asemenea este judicioasă observaţia fă
cută şi anterior, în alte publicaţii. pe baza materialelor din tumulii de la
Belogradec şi Endje, privind zona de nord-est a Bulgariei, care în) vremea secolului VII î.e.n. începe relaţiile cu lumea zonei nord-pontice, a
Ucraniei, Kubanului ,şi Caucazului, cînd apar morminte de şefi militari
şi statui de piatră.
Împărţirea primei epoci a fierului vechi în două perioade coincide
cu cea făcută de M. Garasanin pentru Iugoslavia.
Se urmăreşte în lucrare cu atenţie da tarea elaborată pentru Troia
VII b2 care este punctul de referinţă cel mai important pentru datarea
ceramicii hallstattiene tracice. La Kentria, în Thasos, s-a găsit un cuţit
din fier cu o fibulă din secolele XI-X î.e.n. şi ceramică hallstattiană
într-un mormînt, ca şi la VErgina, în Macedonia. La Assyros, în Macedonia. ceramica de tip Troia VII b2 s-a găsit împreună cu ceramică protogeometrică care datează pe la 1050 î.e.n. Se acceptă ideea că Troia VII b2
aparţine epocii protogeometrice, datînd astfel ceramlca hallstatiană tracică in a doua jumătate a secolului XI î.e.n.
Dar trebuie avută în vedere şi ideea exprimată de D. P. Dimitrov că
dacă la Troia VII b2 ceramica tracică datează din secolul XI î.e.n., atunci
ea trebuie să fi fost formată încă din secolul XII î.e.n., dacă nu şi mai
devreme.
În capitolul "Formarea culturii materiale tracice în secolele XI-X
î.e.n." se menţionează aşezările cele mai importante de epocă, unde s-au
făcut săpături în ultimii ani. La Askovna (Varna), Sava-Conevo şi Dălgopol
unde erau aşezări fortificate cu palisadă ca la Babadag. Dar nu se operează cu noţiunea de cultură Basarabi-Psenicevo, introdusă în literatura
de specialitate de alţi cercetători. Nicăieri în ·lucrare nu se analizează
ceromica de tip Psenicevo, poate pentru că este situată în sudul munţilor
Balcani. Se vorbeşte în schimb de cultura Babadag I-Longoza I.Un fapt deosebit de important este acela că la Sava-Conevo aşezarea
hallstattiană suprapune un nivel de loculre aparţinînd culturii Noua-Coslogeni. În lucrare se clasifică cu atenţie ceramica secolelor XI-V î.e.n.
stabilindu-se originea ei Gava ,şi răspîndirea, dar aici trebu:·e făcută observaţia că ea trebuia mai bine ilustrată.
Este rezolvată şi originea tezaurului de la Vălcitrăn. găsindu-se bune
analogii pentru ceştile de aur din tezaur în ceştile de lut ars hallstatwww.cimec.ro
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tiene tracice locale. Şi kantharosul ru două mîn4re de la Vălcitrăn are
analogii în cultura Babadag şi datează din secolele XI-X î.e.n. Autoarea
crede, ca şi V. Mikov, că el a fost lucrat în Transilvania, Banat sau Ungaria şi adus la sud de Dunăre în cadrul migraţiei purtătorilor culturii
Gava, unde a fost îngropat din cauza vremurilor tulburi de continuie migraţii de populaţie.
Tezaurul de la Vălcitrăn aparţine culturii Gava şi a fost îngropat în a
doua jumătate a secolului XI î.e.n.
Se analizează metalurgia fierului aducîndu-se în discuţie celtul de
fier de la Pop Gruevo (Tolbuhin), săbiile de la Alexandrovo (Lovec),
Topcii (Razgrad) cuţitul de fier de la Sava-Conevo şi toporul de la Kavarna, care datează din perioada de sfîrşit a epocli bronzului şi începutul
epocii fierului. Cele două pumnale de fier din Agora Atenei datează din
a doua jumătate a secolului XI î.e.n. Metalurgia fierului este la fel de
slab reprezentată în Bulgaria ca şi în România, fenomen foarte normal
pentru orizontul cronologic la care ne aflăm.
Se remarcă identitatea tipologică a cuţitelor de bronz de la Asenovec,
Tămăuani şi Troia VII b2, ceea ce ne dă un important reper cronologic
al acestor monumente, în a doua jumătate a secolului XI î.e.n. Aşezarea
de la Tămăuani aparţine culturii Babadag I.
Se afirmă în lucrare că extragerea şi prelcrarea fierului în Balcani a
fost introdusă de triburi carpatice, dar trebuie avută în vedere mai ales
influenţa sudică şi influenţa hitită din Asia Mică, unde metalurgia fierului era dezvoltată în secolele XIV-XII î.e.n.
Pe baza raportului stratigrafic din aşezarea fortificată de la SavaCbnevo, sfîrşitul epocii bronzului în Bulgaria este situat în secolul XI
î.e.n. Tehnica prelucrării ceramicii diferă şi nu este o continuitate între
cultura Noua-Coslogeni şi Hallstatt. Importante sînt săpăturile de la
Asyros din Macedonia pentru datarea începutului Hallstatt-ului în Bulgaria de nord-est. Cuţitul de fier de aici, ca şi ceramica tracică, este datat pe baza ceramicii geometrice în a doua jumătate a secolului XI î.e.n.
La o difuzare sincronă, aceeaşi datare are cultura Babadag, ca şi Troia
VII b2.
În secolul VII î.e.n. cele mai importante monumente hallstattiene se
găsesc în nivelele inferioare ale cetăţii medievale de la Sumen, nivelele
mijlocii de la Sava-Conevo, la Pcelina (Dălgopol) şi în peşte,rile de la Emen
.şi Devetaki, ca şi în necropelele tumulare de la Tlacene (Vraca) şi Lazar
Stan~o (Toros).
La Ruse este o cetate fortificată cu o palisadă gr9asă de 1 m. Dar
multe dinte ele sînt inedite. Necropola de la Tla.cene (Vraca) este formată
din tumuli cu morminte de incineraţie în urnă şi capac, cu vase adiacente
pentru ofrandă, înconjurate cu pietre. La Sava-Conevo s-a găsit şi un
sigiliu pentru realizarea torquesului. ca şi o fibulă cu nodozităţi care
datează din secolul VIII î.e.n. Acum apare ceramica de tip Somotor.
Secolul VII este mai bine reprezentat prin descoperiri la Belogradec,
Carevbrod (Endje), Berzovec, Nove (SiStov), şi tezaurul de la Seremet
(Rarzovica), regiunea Provadia. Aşezarea de la Drujba (Varna) este remarwww.cimec.ro
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cabilă prin proporţiile ei de 280 X 200 m. La Sava s-a găsit un atelier
pentru confecţionarea ceramicii şi un cuptor de ars oale, ceea CE~ probează lucrarea ceramicii pe loc. Tot aici s-a găsit o ştampilă de os pentru
ornamentarea ceramicii cu cercuri concentrice şi alte sigilii pentru imprimarea motivului în "S".
Ceea ce este foarte important în cele două morminte p!"lnciare de
la Belogradec şi Endje este faptul că ceramica nu este cimeriană ci tracică, ceea ce indică că ele au aparţinut unor autohtoni. Şi aici se manifestă acelaşi dualism cultural ca în cadrul aspectului cultural Ciumbrud
din Transilvania, unde ceramica este locală, iar piesele de metal în mare
măsură sînt de caracter răsăritean. La Belogradeţ şi Endje săgeţile, ză
b<llele. pumnalele şi statuile de piatră sînt de caracter răsăritean, iar
ceramica este de asemenea locală." Autoarea le explică ca migraţii ,,traco-cimeriene".
Nu se precizează întotdeauna caracterul Basarabi al unor descop~
ril'i, deşi ceramica Basarabi este bine reprezentată. Este important rwntru noi să ştim pînă unde a ajuns ceramica Basarabi în nord-estul Bulgariei. La Ezerovo (Varna) s-a găsit ceramică Basarabi. O strachină rle
la Bazoevc are un decor ondulat umplut cu pastă albă, iar la Rabi<:a
(Balcik) există o cană cu decor Basarabi. lată aşadar în Bulgaria de
nord-est trei puncte cu materiale Basarabi.
Este interesant de remarcat faptul că tumulii de la Belogradeţ şi
Endje nu sînt Basarabi, deşi ne aflăm în plină epocă de înflorire a culturii Basarabi. Ele capătă un caracter intrusiv. Explicaţia trebuie găsită.
În continuare, în monografie se analizează piesele de metal. Toporaşele cu aripi oare dih fier sînt destul de răspîndite în secolele VII-VI
î.c.n. în România, Bulgaria, Ucraina şi Iugoslavia. Se citează părerea unor
autori după care ele ar fi lucrare în Grecia, în Asia Mică, sau în mediul
cimerian. Dar ele sînt utilizate în egală măsură şi în Europa Centrală.
Este mai probabil că ele erau difuzate din centre locale în Europa sudestică.

Vîrfurlle de săgeţi sînt primele piese de caracter cimerian răspîn
dite la Dunărea de Jos. Ele apar la Belogradec, Endje, Lazevo (Sumen)
şi Odessos (Vama). La Belogradec ele erau ţinute într-o geantă de pînză
ţesută cu fir şoru. Ele se încadrează în tipul Jablotinsk .şi Novocerkask,
deci sînt tipuri ce apar numai la nordul Mării Negre. Se afirmă că ele
sînt răspîndite în cultura Basarabi, dar ele apar la nivelul culturii Basarabi numai la Poiana, pentru că la Basarabî. Ostrovul Mare,' care datează
din secolul VII î.e.n., ca şi în necropola de la Ferigile, care datează din
a doua jumătate a secolului al VII-lea i.e.n. şi din secolul VI, nu apar
vîrfuri de săgeţi de tip răsăritean. Aici apar vîrfuri de săgeţi din fier şi
bronz de un tip local, deşi la Ferigile piesele de caracter răsăritean sînt
reprezentate de akinakes-uri.
Săgeţile de tip Jabotinsk sînt caracteristice celei de-a doua jumătăţi
a secolului VII î.e.n. sau începutul secolului VI î.e.n. Săgeţi de acest tip
apar şi la Troia VIII. Autoarea spune că ele sînt expresia relaţiilor cu
nordul Mării Negre şi au apărut atunci cînd tracii de nord şi cimerienii
www.cimec.ro
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au migrat spre vest. Pumnalul de la Belogradec are bune analogii in
lumea cimeriană, problemă care a fost analizată de A. 1. Terenojkin. Ele
sînt o variantă tîrzie a pumnalelor de tip Kabardino-Piat;gorsk sau "cimeriene". Turnului de la Belogradeţ a fost datat în general, în sEcolul
VII î.e.n.
Zăbala de la Endje aparţine tipului Konstantinovka-Maikop care după
A. A. Iesen datează din a doua jumătate a secolului VII î.e.n. Şi turnului
de la Endje a fost datat în a doua jumătate a secolului VII î.e.n. de M.
Cicicova. Fibulele sînt clasificate în trei tipuri, urmărindu-se răspîndirea
lor din Caucaz, România, Ungaria şi Iugoslavia. Ele sînt de asemenea
considerate "traco-c~meriene". Sînt mai vechi în Caticazul de nord. în
Bulgaria apar în prima jumătate a secolului VII î.e.n. şi continuă să fie
utilizate pînă către mijlocul secolului YI î.e.n. cînd apar zăbalele de fier.
Ele marchează influenţa nord-pontică.
Sînt clasificate în continuare aplicele de harnaşament. O idee nouă
este\ aceea că aplicele de stil animalier cum sînt cerbul de bronz de; la
Sevlievo, Gameno pole, Mihailovo şi toporaşul miniatura! cu capete· de
taur, ţap şi berbec de la Stara Zagora sînt aplice frontale formînd piese
ornamentale de harnaşament. Ele sînt socotite ca apărînd sub influenţa
Uralului şi Ucrainei. Dar bronzurile Luristanului de stil animalier sînt
mai vechi şi de aceea ele au apărut sub influenţa artei animaliere aşa
cum a arătat I. Venedicov. Chiar ,si în Ural si Ucraina arta animalieră
apare tot sub influenţa persană.
·
'
Fibulele din Hallstatt-ul timpuriu şi tîrziu au fost clasificate în şapte
tipuri. Se crede că fibulele din mormîntul nr. 10 de la Dobrina datează
de la începutul secolulu VIII şi secolul VII î.e.n., dar necropola Dobrina
I a fost datată pe baza oinochoei greceşti de import de către P. Alexandrescu în secolul VI î.e.n., poate chiar prima jumătate a acestui secol.
La fel este datată şi fibula de la Kragulevo. Dar fibule de tipul celor ele
la Dobrina şi Kragulevo datează la Tariverde pe baza ceramicii greceşti
în <1l doilea sfert al secolului VI î.e.n., în epoca arhaică.
Stelele funerare de la Belogradec şi Kaliste (Pernlk) sînt expresia puterii militare a celui înmormîntat în turnul. Ele sînt clasificate în grupa
Olivia-Dinogeţia Garvăn-Belogradeţ. Obiceiul de a pune statui de piatră
pe tumuli era răspîndit în regiunea Azovului .~i Niprului şi apariţia lor
este pusă în legătură cu deplasarea cimerienilor spre vest.
În prima jumătate a secolului Vl î.e.n. este datată şi necropola Dobrina Il. Dar necropola Dobrina II a fost datată de P. Alexandrescu pe
baza ceramicii greceşti de import în secolul IV î.e.n.
Cea ele-a doua epocă a fierului vechi durează d~n secolul VIII pînă
la mijlocul secolulu VI î.e.n. Ea are două perioade : Faza A : 800-600
î.e.n. Faza B : 650-550 î.e.n .. Cu subfazele : B1 : 650-600 î.e.n. ; B2 :
600-550 î.e.n.
începutul ei este marcat de apariţia culturii Basarabi II - Longoza Il.
Autoarea aduce în discuţie pentru prima perioadă noţiunea de Babadagi
- Longoza I, făcînd abstracţie de noţiunea de Babadag-Psenicevo introwww.cimec.ro
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dusă

în literatura de specialitate de alţi cercetători, şi Babadag II - Longoza II pentru zona Bulgariei de nord-est.
_
Se structurează două mari zone de difuziune a culturii Gava : I. In
Ungaria pe cursul mijlociu al Tisei; II. Cursul mijlociu al Dunării. în
Iugoslavia de nord-est (Mediana II). Cultura Gava-Mediana II a pătruns
în lungul Dunării. ,.Sînt două regiuni extreme unde a pătruns ·cultura
Gava : regiunea Dunării de Jos, aspectul cultural Babadag, şi Bulgaria
de nord-est (grupa Longoza) şi Moldova (Mîndreşti, Poiana I, Trifeşti,
Corlăteni).
Există diferenţe

între cultura hallstattiană din Bulgaria de nord-est
cea din Bulgaria de sud, datorită fondului cultural local diferit care a
participat la formarea culturii hallstattiene. Desigur că în Bulgaria de
nord-vest este vorba de cultura Novo-Selo II, iar în Bulgaria de sud de
cultura Rascopanica. În secolele IX-VIII apare ceramica de tip Mediaş
şi ceramica de tip Somotor.
Mai trebuie menţionat faptul că se spune că la Basarab! sînt morminte de incineraţie cînd de fapt sînt de irihumaţie. Aceasta a .şi permis
considerarea mormintelor de la Basarabi, Balta Verde III, ca fiind ilirice.
În secolul VIII în regiunea Provadia începe înhumaţia, iar în secolul
VII ritul specific era înhumaţia. În secolele IX-VIII în Sakar Planina şi
Strandja Planina apar dolmenii de înhumaţie. Putem remacra faptul că
biritualismul în cultura tracică continuă pînă în secolele IV-III î.e.n ..
ca şi în cultura getică nord-dunăreană. Autoarea crede de aceea că în
Bulgaria de nord-est biritualismul arată stabilirea de noi triburi.
În secolul VI în cultura tracică din Bulgaria de nord-est au loc importante schimbări de ordin cultural prin apariţia cetăţilor greceşti (Odessos) şi apariţia ceramicii la roată.
Se vede că schema cronologică a lul Muller-Karpe nu este acceptată
pentru Bulgaria de nord-est. B. Hănsel a introdus noţiunea "orizont al
ceramicii imprimate" şi "orizontul ceramicii canelate", dar autoarea arată
că nu poate fi separată în secolul X î.e.n. ceramica canelată de cea
imprimată. Este drept că în ceramica de tip Babadag-Psenicevo-Longoza
I ca şi insula Banului există un decor mixt, canelat şi imprimat. Cultura
Gava-Halyhrady este exclusiv canelată şi de aoe,ea a fost separată cultura
tracică în Hallstatt în două orizonturi, cel al ceramicii canelate şi cel al
ceramicii imprimate.
B. Hănsel datează începutul culturii Basarabi în al doilea sfert al
secolului VIII î.e.n., faza Babadag III situîndu-se înaintea secolului VIII.
Lucrarea elaborată de G. Tonceva este deosebit de importantă pentru
cunoaşterea Hallstatt-ului în Balcani în Traci3i .şi din România.
şi
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