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·UN ORAŞ AL CONVIETUIRll PAŞNICE -UOTOŞANII

••••
·r~• '

Muzcograf Ghcor(Jhc
~~dian •
b
',
OraŞe!• din nordul Moldovei s-au · remarcat încă de la începuturile 'lor, prin' caract~~tl
,-:' multictnie al populaţiei. Alături de români, au venit şi s-au aşezat, mînaţi de întâmplări vit1:egc s~~·tlc .,
' dorinta de a g[tsi un loc cât mai propice preocupărilor lor, armeni, evrei, lipovcni, polonezi, aus•rip<ţi , ·' ~
!! greci 'si multi altii, care au găsit aici locul unei depline ~i neîngrădite afinnftri.
' : 1· i
Vestit prg medieval, aşezat pc "marele drum moldovenesc", care făcea legătura între Li~ şi
,' • Chilia şi întrc·Marca Baltică şi Marca Ncagrft, Botoşanii nu puteau lipsi din rândul aşezări lor viz~~tc~,
. ,"de noii .vcl1lţi. Astfel, din secolele al XIV -lea şi al XV -lea, când încă se contura ca târg, în Boto~1~;_t$c '
'···'aşc;ază ani\cpii, care vor întemeia o puternică şi prospcră colonie, cu un remarcabil rol ~~;·\~'i<tţa
t oi·aşuiui ti'mn de dtcva secole.
. ·. ~\''·:· '
' '· . :~Din
s~.Golul al XVII-lea, clar cu precădere din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, înBotoş~L .}
.
•.. .
. .
. ~iîn mai multe localită(i ale ţinutului se aşează evreii care, în scurt timp devin principalii comei·cia~li · \
şi industri~tŞi ai Boto~anilor.
''- · ·~ '
~ :·.
Ut îÎ1ccputul secolului al XVII !-lea se aşcazft în Botoşani lipovcnii , v-eniţi din ca1.14~l.'\:
,. pcrsecuţiilor religioase din regiunile Volgfti ~i .Donului. Legaţi de economia rurală, ci au . rămas, în '
mare parte agricultori, practidllld cu talent, mai ales grădinări tu!. Tot atunci, pftrftscsc Galiţia o parte a
ucrainicnilor, stabilindu-sc în ţinuturile Dorohoiului şi Botoşanilor. Puţini la număr, ci au fost
asimilap de români, locuind şi astăzi în câteva localităţi, precum Cândcşti, 1-Ilipiccni şi Avrămcni,
unde se rcn1arcă prin spiritul gospodftrcsc şi tradiţiile păstrate cu vigoare şi prospeţime.
Din vremuri greu de precizat sunt pre zenţi în viaţa Botoşanilor rromii, din rândul cărora s-au
•' ridicat vestiţi lăutari care au anim::tt petrecerile botoşfmenilor în urmft cu peste un secol.
Grecii reprezintă ultimul grup etnic aşezat la Botoşani. Veniţi prin anii '50 din cauza
1
. ·' evenimentelor politice elin ţara de origine, ci s-au repatriat în mare parte, astăzi comunitatea fiind
· reprezentată de un num[tr inllm de membri.
Scmni'ficativă pentru Botoş~mi a fost buna înţelegere dintre populaţia majoritarft româncascft şi
1
cei veniti să se aseze alături de ca . Toleranti s,·i eoncesivi, românii au JJcrmis noilor veniti să se afirme
pc toate plariurilc, să-şi construiască biserici ş i şco li, sfi- şi aib5 propriile organizaţii profesionale şi să.~ şi ma!1ifcstc so lidaritatea etnică . Acest fapt a facut ca totdeauna să existe o bună înţelegere între
locuitorii oraşului, arareori consemn<îndu-sc divergenţe care însă, n-au degenerat în cpnflictc
inlcrctnicc. Această atmoskrft a avut ca efect implicarea profundă a etniilor în viaţa oraşului pc care
au dinamizat-o şi potcnţat-o permanent. Fără ele, multe din cdificiilc, instituţiile şi personalităţile
. ~ Botoşani lor n-ar li existat ~i în mod sigur, hotoşanii nu ar mai fi fost ceea ce este.
'
,
Acum, când, cu · excepţia rromilor, etnii le botoşăncne sunt tot mai ncînscmnate, evocarea
rolului lor în · viaţa oraşului se constituie intr-o modalitate ele a releva faptul că în orice timp, atunci
când 6am~n ii vor, este posibilă convicţuirca , indiferent de religie, rasă şi alte bariere pc care le evocă
spre binele tuturor .
. ,.
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MONUMENTE

BISERICILE ARMENEŞTI DIN BOTOŞANI
Viorica Popa
"Armenii s-au stabilit în ţăril e româneşti
din cele . mai vechi timpuri. Primele colonii
armeneşti din M~ldova au fost anterioare apariţiei
.Principatului Moldovei" (N. Iorga).
Negustorii armeni foloseau calea de tranzit
·spre Mârea Neagră prin Moldova. Astfel ei făceau
marele comerţ dintre Apus şi Orient, dinspre
Lemberg prin Moldova spre Crime ia. Popasuri'ie
negustorilor cărăuşi între aceste puncte comerciale au devenit localităţi, mai întâi târguri, apoi oraşe:
Suceava, Iaşi, Botoşani, Dorohoi, Roman, etc.
.
Pe la jumătatea secolului al XIV -lea micile colonii armene şi-au construit biserici care au
fost conduse de preoţi aduşi din Armenia.
Istoricul N. Suţu în "Notion.s Statistiquees · sur lâ Moldavie - 1'849" scria: "Armenii au
biserici în Moldova dintre cele rnai vechi , cea din Botoşani datează din 1350, iar cea din Iaşi din
1395". Aceste afirmaţi i sunt susţinute şi de V. Mestugian în "Istoria armenilor din România", ed.
1926. Până în 1828, când s-a făcut o reparaţie capitală a Bisericii Sf. Maria, a existat o pisanie scrisă
în limba armeană, care atesta data întemeierii bisericii - 1350.
Că annenii au ridi~al biserici 'in ivICJIJo'va 'iacă din secolul XIV, o do ve dc:şte şi faplul că pe
data de 30.VII.l401, printr-un hrisov, domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, aprobă înscăunarea
unui episcop armean la Suceava (Horhanes).
La începutul secolului XVI această biserică, fiind din lemn, a ars . Pe acest loc s-a zidit
biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului în 1530.
,
Biserica a avut de la întemeiere şi până în prezent trei reparaţii capitale : 1712; 1828, 1910, În
prezent Biserica Sf. Maria se află în stare precară. Au apărut încă cu 3-4 ani în urmă, fisuri în zidăria
exterioară şi în zidurile interioare, fisuri ce se măresc din ce în ce mai mult. Noi am încercat cu
puţinele mijloace financiare ce le avem, să subzidim un strat de beton a~mat în jurul bisericii ,
La ora actuală suntem preocupaţi cu repararea acoperişului, pentru care avem aprobare. În
Biserica Sf. Maria se oficiază slujbele religioase când vine preotul Torcam Mandalion de la
Suceava. De fiecare dată la slujbele religioase participă 40-50 de credincioşi, mulţi dintre ei români
- mai ales că familiile de armeni în majoritatea lor Sunt mixte,
..
În ceea ce priveşte biserica Sf Treime, din documentele oficiale rezultă că a fost zidită în
anul 1795. Însă din mărturiile transmise din generaţie în generaţie, armenii comunităţii noastre
vorbesc că pe acest loc a existat o mănăstire datată din anul 1575. Această mănăstire a suferit
modificări esenţiale, odată cu reparaţi a capitală din anul 1795 ,
La 12.V.1991 s-a prăbuşit turnul mare al bisericii, antrenând în cădere şi o parte a zidărie i.
La lucrările de conservare · a acestei biserici a contribuit hotărâtor părintele protopop Gheorghe
Ursache, paroh al Bisericii ortodoxe din Geneva, donându-ne suma de 300.000 lei în anul .1992.
Biserica la ora actuală este nepracticabilă .
În secolele XVIII-XIX, numărul armenilor din Botoşani se ridica la 1.500-2.000 suflete.
Scăderea numărului populaţiei armeneşti din Botoşani a avut loc după cele două războaie mondiale.
2

www.botosani.djc.ro / www.cimec.ro

l'

'1

I
1

f

Anul 1, nr. 2, septembrie 2001

Astfel, după primul război mondial au rămas 500 suflete, iar după cel de-al doilea război mondial,
erau doar 150 enoriaşi ai Parohiei arme ne Botoşani . În prezent numărul lor este de 65-70 suflete.
Necesitatea reparării acestor biserici este impusă în mare!ll.ăsură de importanţa lor istorică şi
arhitecturală. Ele constituie o mărturie istorică a vechimii oraşului Botoşani. Ar fi un mare păcat şi
posteritatea nu ne-ar ierta-o, dacă le-am lăsa să se dărâme . În prezent suntem puternic preocupaţi
pentru a obţine fonduri necesare reparării Bisericii Sf. Maria şi a o face funcţionabilă. În faza
următoare, sperăm să avem posibilitatea să facem reparaţii capitale la Biserica Sf. Treime.

BISERICA "SF.DUMITRU" ;- VORNICENI
Ing. Elena Ibănescu
Este una din cele mai vechi biserici de lenin din judeţul Botoşani. Asemănător celorlalte
Iăcaşe de cult din zona Botoşanilor, este aşezată cam la mijlocul satului, în jurul ei, timp de sute de
- ani, până la sfârşitul secolului al XIX-lea a fost cimitirul satului.
Toate crucile de pe vechile morminte au dispărut de mult.
'!
Conform tradiţiei, această biserică ar fi fost ridicată . la
începutul secolului al XV -lea, când satul ' era închegat. Ţinând .
seama de proporţii, de formă şi materiale din care a fost realizată
aceasta, este o replică perfectă a bisericii de la Volovăţ - Putna a .
lui Dragoş-Vodă, construită între 1352-1353.
Biserica este joasă, iar interiorul delimitează încăperile ' '---_ _ _.:..:....._ _ _ _ _ _-..J
specifice cultului ortodox; naos, pronaos, altar şi pridvor adăugat la corpul bisericii probabil mai
târziu. Intrarea în biserică se face printr-o uşă grea de stejar ghintuită, având drept încuietoare un
simplu zăvor de lemn cu răglituri. Icoane de lemn înegrite de vrem~ împodobesc catapeteasma care
separă altarul de restul bisericii. Ferestrele sunt foarte mici, zăbrelite cu gratii, două din ele
luminând stranele, una este situată în partea de apus spre pronaos, iar o a patra se află în altar.
Tradiţia spUri~--biserica a fost iniţial ridicată în "Dumbrava' cea Înaltă", fiind strămutată la
1821 în sat. Lăcaşul de cult a fost făcut tăindu-se stejari secui ari ai unei păduri bătrâne care se
întindea până lângă sat.
De pe deal, unde a fost la început construită, a fost adusă jos in mijlocul satului, pentru că în
acea singurătate de sub poala Dumbrăvii Înalte a fost prădată de tâlhari.
Acoperişul enorm, străjuit de două cruci metalice, a fost refăcut în urma ultimelor restaurări,
tot cu şindrilă, păstrându-i -se astfel distincţia şi farmecul acestui frumos monument istoric, rod al
creaţiei meşterilor populari din zona BotoşaniloL

CENTRUL VECHI

BOTOŞANI

Ing. Elena

Ibănescu

Botoşanii, atestat documentar ca târg la 1439 a avut, începând din Evul Mediu statutul de
însemnat centru comercial, de tranzit şi meşteşugăresc printre târgurile de frunte ale Moldovei.
Importanţ a sa comercială se explică prin aşezarea la intersecţia a două importante drumuri
comerciale medievale cu caracter internaţional: cel ce cobora de la Marea Baltică prin Polonia până
la Marea Neagră, traversând Moldova de la Nord la Sud, iar al doilea, cel ce venea din Centrul

3
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Europei prin Transilvania, Suceava şi .
continua, fie în jos spre mare, ori
traversa Prutul către Rusia sau
ţinuturile tătărăşti de la nordul Mării
Negre.
Devenind astfel un important
centru de schimb de produse
meşteşugăreşti,
agroalimentare şi
această principală funcţie va duce la
dezvoltarea
sa
edilitară
ŞI
arhitecturală.

Zona centrului vechi comercial
se va contura trep-tat pe parcursul unui
1
secol, detaşându-se în special după
1858 şi 1887 prin regimul de înălţimi:
clădiri cu două şi chiar trei nivele, cu
- faţade frumos şi variat decorate.
După incendiul din 3 iunie
-)
1887 care a mistuit o porţiune din oraş
şi implicit din ansamblu, a urmat
refacerea rapidă a zonei centrului
comercial şi a determinat unificarea
fronturilor de clădiri, realizarea unor
faţade reuşite arhitectonic, care vor
defini astfel conturul actual al zonei.
Se pare că pentru refacere, pe lângă
arhitecţii locali, au fost aduşi şi
specialişti străini, în special din imperiul Austro-Ungar, cu care B otoş anii făceau comerţ
De remarcat este faptul că acest ansamblu comercial a fost ridicat pe o structură subterană de
târg, cu pivniţe 'boltite suprapuse, datând chiar din sec. XVI. Acestea au adăpostit ti"mp de sute de ani
mărfurile târgului,eenstitUind concomitent şi loc de refugiu al populaţiei în timpul năvălirilor străine. Aceste pivniţe au funcţionat până în epoca noastră în condiţii de perfectă uscare, datorită
unui ingenios sistem de răsuflători amenajate în grosimea zidurilor care asigurau ventilaţie fiecărui
nivel, indiferent de adâncime. În secolul nostru această reţea de pivniţe a fost părăsită ca funcţie de
depozitare, străzile şi curţile au fost acoperite cu îmbrăcăminţi asfaltice impermeabile, s-au introdus
reţele de apă şi canalizare, gurile de aerisire au fost înzidite, cee~\ ce a dus la creşterea umezelii şi
prăbuşirii de bolţi.
Din punct de vedere arhitectonic, centrul vechi comercial se prezintă ca un front paralel de
clădiri, cu o continuitate remarcabilă, de o profundă ui1itate în diversitate şi faţade de o excepţională
varietate. Tipul general de plan este cel în formă de L, cu latura scurtă a dughenelor aşezate spre
vad, accesul făcându-se prin curtea interioară, În curte, atât clădirile cu parter cât şi cele cu etaj,
prezintă arhitectură cu cerdace, balcoane de lemn şi geamlâcuri. Faţadele dinspre stradă, destinate a
atrage atenţia cumpărătorilor şi menite a exprima ran gu l social ;d negustorilor sau meşteşugarilor,
părăsesc forma tradiţională şi reflectă toate curentele de influen ţei apuseană care au fost succesiv
adoptate de societatea moldovenească.
Centrul vechi Botoşani, unul din puţinile centre comerciale care se mai păstrează, redă o
imagine clară şi completă a ceea cea fost urbanisl11ul românesc elin secolul trecut şi reflectă un
aspect citadin evoluat care merită să fi e conservat ca atare.

-L.

I
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UN NECUNOSCUT ANSAMBLU DE PICTURĂ EXTERIOARĂ DE LA
PETRU RAREŞ: BISERICA SFÂNTUL NICOLAE DOMNESC "POPĂUŢI"
Protos. Luca Diaconu
Ca urmare a acestei umezeli, s-a
desprins şi a căzut din turla bisericii o mare
bucată de frescă. Am semnalat de îndată
situaţia aşa de primejdioasă a f~escelor
D.MJ.-ului. Ca um1are au sosit reprezentanţii
D.M.L, s-au întocmit şi semnat acte, dar nu sa racut aproape nimic. Am încercat singur să
mi .d~u .seama ce se întâmplă şi din acest
motiv am îndepărtat porţiune de aproximativ
2 mp din pavajul de protecţie din axul de est
al bisericii, plus alte trei porţiuni de aceeaşi
suprafaţă din dreptul diaconiconului - unde
existau infiltraţii masive în zid - în dreptul
absidei de sud, precum şi în dreptul portal ului
de nord. În mod surprinzător, am dat peste un
strat de moloz de circa 1 m grosime, compus
din fragmente de frescă pictată, precum şi din
fragmente de discuri şi de cărămidă smălţuite.
E important să subliniez că aceeaşi frescă am
găsit -o si
. în mici portiuni
. . . : .nrin~e înci'i de soclul
bisericii.
Concluzia ce se desprinde din cele
constatate este că biserica, pictată în interior
din porunca lui Ştefan cel Mare în 1497, a fost
zugrăvită în întregime şi în exterior cândva
mai târziu. Întrebarea este când anume?
Hotărâtoare pentru a răspunde la
această
întrebare
este
constatarea,
necunoscută până în prezent, racută încă din
anul 1887 de Alexandru Papadopol Calimach
şi anume că deasupra portal ului de intrare în
biserică se afla imaginea Sfântului Nicolae,
patronul Iăcaşului (1). Această simplă
constatare ne ajută să stabilim anul în care a
fost
executată
pictura
exterioară
a
monumentului.
Moştenită de la înaintaşii săi într-o
stare haotică, Sorin Ulea a reracut integral
cronologia picturii murale moldoveneşti a
epocii de aur (secolele XV -XVI), ca bază atât
pentru
dovedirea
existenţei
şcolii
moldo\'eneşti de pictură, de care nu se ştia
nimic până atunci cât şi pentru aprofundatele

o

'.

Din momentul în care am fost numit
al Mănăstirii Sfântul Nicolae Domnesc
"Popăuţi" Botoşani, în iulie 1996, mi-am
înţeles clar datoria faţă de această atât de
importantă
ctitorie
voievodală
a
Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare
şi Sfânt. În primul rând, am cercetat cu mare
atenţie pereţii acestui monument, atât în
interior, cât şi la exterior. Cel mai mult m-a
afectat starea extrem de gravă în care se afla
întregul ansamblu de pictură. Deşi de o foarte
mare importanţă, şi teologică şi estetică, a fost
în asemenea măsură lăsat să se degradeze,
încât nu era numai umed , ci pur şi simplu
îmbibat de umezeală.
stareţ

5
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adică scep a
suprapuse.

exegeze de teologie, istorie

politică şi estetică.

Cât

Rugăciunii

(Deisis), fie ambele .

01'qJ:l ultimă
remarcă
pictura

interesantă în
bisericii de aici
este - fapt rar întâlnit în istoria picturii
b~serici! t~exterio~re moldo~eneşti - că
mmbunle,,;o:d. e sfinţlerau acopente cu aur, după
cum se ,o,, ede limpede din fragmentele de
nimburi ,»,
c~ le-am găsit într-o altă săpătură .
efectuată lfi 20 m nord de biserică .
U ~ . alt lucru surprinzător, pe care îl'
observas ~în 188T.Papadopol Calimach,este
că nu nu~ai biseriţa Juses~ pictată în exterio~1 .
ci şi tumulconstruit de Ştrefan cel Mare spre
. nord-vest~e~is-efică. ~utorul :p~ne : "A~e~~,ţ\. "
turn se veae ca a fost ŞI el zugravit cu sfinţI In .
partea sa
suS ". Suntem în faţa unei mici
dileme. Ce poate însemna "partea sa de '
sus"?Căcl tot . autorul ne mai spune
:"cărămicil din
care este . zidită ' partea
superioar~ a turnului era în partea ei din 'afară
smălţuită ~verde şi roşie . Şi astăzi se vede o
parte cUJ colorile sale vii şi frumoase
".Concluiia este în mod evident aceea că sub
cornişa tJinului existase un brîu de cărămizi'

priveşte

chestiunea · ce ne
interesea7.ă aici,. pCltrimhul cercetării culturii
medievale româneşti, care este Sorin Ulea, a
făcuto' demonstraţie ce poate fi verificată, dar
nu contestată. La primele ansambluri de
pictură exterioară: Hîrlău (1530) şi Probota
(1532) s,.a urmat tradiţia cunoscută potrivit
căreia imaginea hram ului era întotdeauna
plasată deasupra uşii de intrare în biserică.
Începând însă cu .catedrala . mitropolitană
Sfântul: Gheorghe . din Suce(iva, zugrăyită în
1 1534:, .Petru Rareş cât şi :marele teolog şi .
' 1 ep[~~op: ' Macarie, versat şi înproble,me de .
' iConografie şi exegeză iconografică, au părăsit
tradiţia: imaginea hramului a fost mutată în
interiorul bisericii şi plasată deasupra uşii de
intrare dif! pronaos în naos, iar pe locul
I principal, deasupra uşii de intrare în biserică,
a fost aşezată ca super-hram imaginea
ocrotitoare ci Maicii Domnului "Îndurătoarea".
Această inovaţie ce va fi reluată fără excepţie
de toate bisericile ulterioare este rezultatul
creşterii spectaculoase a cultului Maicii
Domnului, rugată mai adânc şi mai insistent
C8 0r i rfl nn rîn q rl t !1'lci, S? (I('f(\t:-P'S(,2 \1nlc1C'\'C1
aflată într-o primejdie mult mai mare decât în
vremea tatălui său . .
Revenind la datarea ansamblului de
pictură exterioară de la Popăuţi, rezultă
limpede - d.in...--Hlsăşi faptul că imaginea
patronului bisericii fusese plasată întocmai ca
la Sfântul Gheorghe Hârlău (1530) şi Probota
(1532), deasupra intrării în biserică şi nu în
interiorul ei, ca la Sfântul Gheorghe Suceava
(1534) - că anul zugrăvirii acestei imagini
precllm şi a întregului ansamblu nu poate fi
alllll decât J533.
O dovadă în plus,dacă mai era nevoie,
este şi observaţia importantă a aceluiaşi Sorin
Ulea că la bisericile la care piciorul de zidărie
dintre cele două ocniţe, sau menoul dintre cele
două firide din axul altarului, au fost
înlăturate, operaţia a fost făcută pentru a face
posibilă amplasarea pe această suprafaţă de
zidărie mult lărgită, a uneia din cele două
scene obligatorii din punct de vedere teologic:
fie Isus pe tron, fie Maica Domnului pe tron,

legătură

faţadclor

lIe

smălţuite,l rămânându-ne să înţelegem că

in1coict St.r. ~ c e s : hr2:1, t':..~:·!1 : ~l f~! ::; C3 C ~I ~~ : J :~t
cu picturlf Cât de jos cobora pe zidurile sale
această p~doabă pictată pe care Papadopol o :
văzu-se .,în "partea de sus" a turnului e ,.
imposibil ;tde precizat. Firesc ar fi Însă să 
credem că, întrucât avem a face cu un turn
militar, ag'e menea podoabă coborâtă până la
pământ p~tea oricând fi distrusă de atacatori.
Ce putem· afirma cu certitudine este că acea
pictură în frescă ce-o văzuse Papadopol în
partea de şus fusese plasată acolo direct după
modelul Turnului ridicat la Bistrita
de Marele
'
Voievod Ştefan (1498) în numele Sfântului
Ioan cel Nou, patronul Moldovei. Şi întradevăr, to în "partea de sus" a acestui turn,
Petru Ran~,ş a poruncit să fie zugrăvit, în 1529,
un vast tal?-lou votiv în care apar portretele lui
Ştefan, a fjilor săi Bogdan şi Petru, precum şi
a nepotulu} Ştefăniţă.
Es~nţial de reţinut, din cele de mai sus,
este că la Qumărul impresionant de ansambluri
ele pictur( exterioară realizate de Petru Rareş
pe teritoriul Moldovei se mai adaugă de acum
i:

.
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înainte încă unul: biserica Sfântul Nicolae
Domnesc Popăuţi (1533). Iar faptul că acest
ansamblu este al treilea la rând după cele de la
Hârlău (l530) · şi Prob01a (1532), dar înainte
de catedrala mitropolitană Sfântul Gheorghe
Suceava
(1534) . dovedeşte
importanţa
deosebită pe care a acordat-o domnul acestei
biserici şi fără îndoială, târgului Botoşani.
1.A.Papadopol
Calimach,
Notiţă
istorică despre Oraşul Botoşani, în Analele
Academiei Române, seria II, tom. IX, secţia:
II, Memorii şi notiţe, 1887, p. 125.

produse încă din
perioada isţorică a
înf10ririi civilizaţiei vechiului Babilon, cu
atât mai mult în timpul vechilor egipteni, în
epoca grecească şi apoi clasică romană.
În această artă a gravării pietrelor
preţioase, Qenumită şi gliptică, au rămas
nume .. de artişti celebri ca cel al lui
Dioscorides din Egeea, căruia îi sunt
. atribuite "marea camee a Franţei" şi
"marea . camee de Ia Viena", · ultima
înfăţişând tdwnful împăratuluI Tiberiu într':
. o bătălie de pe Dunăre. Cea mai mare
camee din ţara noastră, denumită şi "marea
camee a României", este · lucrată pe
sardonie cu patru culori şi reprezintă
apoteoza împăratului Iulian Apostatul şia
soţiei sale Flavia-Elena şi datează din
secolul al IV -lea.
• Cameea descoperită la Nichite"ni face
parte din aşa-zisă grupă a pietrelor
semipreţioase numită calcedonie .şi a fost
. prelucrată prin gravare, şi reprezintă capul
Meduzei înconjurat de . şerpi şi cu
cunoscutele-i priviri de foc. Meduza, una
din cele trei gorgone, fiicele monstruoase
ale lui Phorcys şi Ceto, face obiectul uneia
din
cele mai cunoscute şi apreciate
legende ale antichităţii greco-romane. Pe
scurt, Perseu, fiul lui Zeus şi al lui Danae,
pleacă la drum însoţit d.e calul înaripat
Pegasus şi, ferindu-se cu un . scut de
pnvlrea Meduzei, îi taie capul şi
transformă, cu ajutorul acesteia, în stană de
piatră, mai multe personaje mitologice.
Mai tîrziu, zeiţa Atena şi-a împodobit egida
cu chipul Meduzei.
Iată aşadar, cum sclipiri ale artei şi
mitologiei antice au ajuns şi în nordul
Moldovei, întruchipate într-un . exemplar
unic pentru un teritoriu imens, de la
Atlantic şi până în Ucraina, de la limesul
nordic roman în Scandinavia. Purtată
probabil de o aristocrată aparţinând dacilor
liberi de pe actualul teritoriu al judeţului
Botoşani (în apropiere, la Stânca-Ştefăneşti
a fost descoperită şi dezvelită în întregime
o necropolă de 40 de morminte aparţinând
acestei populaţii), cameea a fost încastrată
la un inel, medalion sau cerceI şi pierdută

PATRIMONIU ARHEOLOGIC
MEDUZA DE LA NICHITENI
Dr. Octavian-Liviu

Şovan

Un sondaj de rutină efectuat de noi la
circa ] km sud de necropola din sec. IV -V
de la Nichiteni, corn. Coţuşca, avea să ne
rezerve o surpriză din cele mai plăcute
oncarUI
arheolog.
Este
vorba
de
descoperirea unei piese unice în lumea
barbară de la nordul graniţelor · Imperiului
roman şi anume, de o camee din agat având
gravată o figură cunoscută din mitologia
grecească, aceea a capului Meduzei.
Valoarea
excepţională,

în afară de
unicitatea el
în Barbaricum
este dată de
apartenenţa ei
la
sena
marilor
realizări
ale
artei
prelucrării geme lor, a pietrelor preţioase şi
semipreţioase din antichitate, artă care, deşi
considerată minoră, a produs, alături de
giuvaergierie, unele din cele mai apreciate
7
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colecţiilor

pe

dealurile Nichitenilor, în a doua
jumătate a secolului III d. Chr. Cameea,
care însumează o valoare artistică şi
financiară enormă, face cinste, alături de
alte zeci de mii de alte piese arheologice,

Muzeului de istorie al

judeţulu

Botoşani.

UN INEDIT PERSONAJ AL ISTORIEI LOCALE - VORNICUL NUROD DE
BOTOŞANI

Arheolog dr.

V.Puşcaşu

Cercetările

arheologice întreprinse la Biserica "Sf.Nicolae" Popăuţi, care preced lucrările de
restml"rare a prestigiosului edificiu ridicat de Ştefan cel Mare în anul 1496, au condus la rezultate
notabile.
Principalele elemente de cunoaştere obţinute prin amintitele cercetări se referă atât la aspecte
ţinân-d -de structura_monumentului, cât şi la identificarea necropolei organizate la interiorul şi
exteriorul edificiului. Alte observaţii ne permit încă de pe acum să admitem existenţa unui
cimiti( care a fiinţat pe acelaşi loc, înainte de construirea bisericii ştefaniene şi, cu mare
probabilitate, fac posibilă descoperirea în viitor a edificiului de cult în preajma căruia va fi fiinţat.
Cu acest prilej ne limităm la a zăbovi însă doar asupra unei singure şi importante descoperiri,
care aduce date noi privind nu numai istoria monumentului ce ne preocupă, ci şi pe cea a oraşului
Botoşani .

Astfel , în aria pronaosului bisericii a fost identificată - d i slo c ată din poziţia sa iniţială - o
piatră de mormânt în perfectă stare de conservare. Faţa pietrei este împodobită cu un chenar
marginal în cuprinsul căruia se desfăşoară inscripţia funerară, dăltuită cu foarte frumoase
caractere slavone. Câmpul pietrei funerare este la rândul său decorat cu trei suprafeţe identice
dimensional şi ca motiv decorativ, suprafeţe dispuse în suită continuă ocupând întreaga faţă a
lespezii funerare.
Motivele decorative - specifice ultimelor decade ale secolului al XV -lea ---, reprezintă
palmete elegant combinate, aliniindu-se perfect tradiţiei deja constituite pentru omarea acestui tip
de piese.
Cât priveşte textul inscripţiei, redactat în limba slavonă, acesta este următorul (în traducere):
"Acest mormânt este al robului lui Dumnezeu Nurod vomic de Botoşani care s-a strămutat în
aceste lăcaşuri, veşnica lui pomenire, către veşnicele lăcaşuri, în anul 7000". Operând
transformarea datei consemnate pe lespedea de mormânt din numărarea anilor de la facerea lumii,
în numărul anilor de la naştereea lui Isus Hristos, obţinem anul 1492.
Până acum necunoscut, vomicul Nurod şi-a exercitat dregătoria la Botoşani înainte de
momentul construirii bisericii Popăuţi şi devine astfel, primul personaj cunoscut cu asemenea
funcţie aici . Cercetări de arhivă vor încerca să aducă eventuale desluşiri privind identitatea şi
originea personajului. Continuarea cercetărilor arheologice, la rândul lor, vor putea identifica şi
alte elemente de n atură să contribuie la istoria oraşului Botoşani în veacurile evului de mijloc.
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ForuIlrJl Cll..JLlbur a l

Legea nr. 37812001 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor
situri arheo~ogice ca zone de interes naţional (extras)
Cap. III.
Art . ll.Direcţiile

prntru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti îndeplinesc, în domeniul protejării patrimoniului arheologic, următoarele atribuţii:
a) Urmăresc respectarea autorizaţiei de săpătură arheologică şi a Regulamentului săpături lor
arheologice În unitatea administrativ-teritorială de competenţă;
b) avizează, pe baza referatelor de specialitate, lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu
patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător;
c) asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri
arheologice întâmplătoare, declanşând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;
. d) emit Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, pe baza deciziei Comisiei Naţional e de
-'. Arheologie, În cazul săpături lor arheologice sistematice sau pe baza raportului de supraveghere
arh-eo logică, În cazul descoperirilor întâm pl ătoare .

Cap.IV.
Art. 17. În vederea protejării patrimoniului arheologic şi a respectării preved erilor legale În acest
domeniu , autorităţile administraţiei pubUce locale au următoarele atribuţii:
a) cooperează cu organismele şi instituţiil e publice cu responsabilităţi În domen iul protejării
_. patrimoniului arheologic pentru punerea În aplicare şi respectarea măsurilor şi deciziilor acestora;
b) . asigură protejarea patrimoniului arheologic şi a descoperirilor arheologice Întâmplătoare aflate în
domeniul public sau privat al unităţi l or administrativ-teritoriale respective, alocând resurse
financiare În acest scop;
c) pot colabora cu persoane fizice sau juridice de drept public ori privat pentru finanţarea cercetării
şi punerea În valoare a descoperirilor arheologice;
d) finanţează cercetarea arheologică În vederea descărcării de sa rcină arheologică a terenurilor pe
~:.l~ '(' 52 C'~:.:ctU\.:J.;.::t IUC i"fii'i pdb!ic~:. p,... i;:iU ~~~I\:: SU~ 'i: v r L: Jiia~0 ri }.Jriil cip aii (it.:.: er(;uiL, prc văzânJ
distinct sumele necesare În acest scop În bugetele lu crăr il or pe care le finanţează ;
e) cuprind În programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a
teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniu lu i arheologic; aprobă
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism În conformitate cu avizele de specialitate
ale Ministerului Culturii şi Cultelor; elaborează sau m odi fi că astfel de d ocumenta ţii În scopul
stabilirii măsurilor de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat Întâmplător, potrivit legii;
f) colaborează cu dire cţ iile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiva
municipiului Bucuireşti, transmiţând acestora informaţii actualizate cu privire la cererile de
autorizare de construire În zonele de patrimoniu arheologic reperat;
g) precizează În certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate În zone cu patrimoniu arheologic
reperat;
h) iau măsurile administrative corespunzătoare şi notifică proprietarilor şi titulari lor de drepturi
reale asupra imobilelor obligaţiile ce le rev in pentru prevenirea degrad ări i descoperiril or
arheologice întâmplătoare;
Art. 18 . În domeniul protejării patrimoniului arheo logic aflat în teritoriul său administrativ de
comp etenţă, primarul are urm ătoare l e atribuţii specifice:
a) dispune suspendarea autorizaţiei de construire şi oprirea or i căror lu crăr i de constru ire sau
des fi inţare de con strucţi i În situaţia descoperiri i de vestigii arheologice sau de alte bunuri pentru
care s-a declanşat procedura de clasare; anunţă În cel mai scurt timp direcţi a pentru cultură, culte
şi patrimoniu cultural naţi ona l şi organizează paza descoperiril or arheologice întâmplăto are;
b) eliberează autorizaţi a de construire sau desfiinţare pe baza şi în conformitate cu avizul
Mini sterului Culturii şi Cultelor pentru lu c rărilr dii1 zonele cu patrimon iu arheo logic evidenţiat
Întâmplător;

c)

a s i g ură
urtren ţă

paza şi protecţia descoperiril or arheologice aflate În proprietate public ă, semnalând de
direc ti ei pentru cultură şi patrim oniu cultural nati onal orice neres pectare a legii .
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LISTA
principalelor instituţii şi organizaţii culturale
din judeţul Botoşani
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL BOTOŞAN
Str. Unirii nr. 16
Telefon/fax 031-516925; telefon - 031-515173

MEMORIALUL IPOTEŞT I - CENTRUL NAŢIONAL DE STUDII "MIHAI EMINESCU"
Satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu
Telefoane: 031-517602; 031- 517404
CENTRUL JUD_EŢEAN DE CONSERVARE
. BOTOŞANI
Str. Unirii nr. J6 _
Telefoane: 031-536322; 031-515448

ŞI

VALORIFICARE A

TRADIŢIEI ŞI CREAŢIEI

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "MIHAI EMINESCU" BOTOŞANI
Calea Naţională nr. 148
Ţelefoane : 031-514686; 031-535668
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ DOROHOI
Str. Ale xandru Ioan Cuza nI . 41
Telefon : 031 611972
BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ DARABANI
Str. T. Vladimirescu nr. 22 (fără telefon)
BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ SĂ VENI
Str. Alexandru Ioan Cuza nI. 2 (fără telefon)
ORCHESTRA PROFESIONIST Ă DE MUZICĂ POPULARĂ "RAPSOZII BOTOŞANILOR"
Str. Unirii nr.16
Telefon : 031-511002
ŞCOALA

DE ARTE BOTO Ş ANI
B-dul Mihai Eminescu nr. 72
Telefon/fax 031-512589
TEA TRUL "MIHAI EMINESCU" BOTOŞANI
Str. Teatrului nr. 3
Telefon: 031-512589 ; Telefon/fax031-510970
TEATRUL DE PĂPUŞI "VASILACHE" BOTOŞANI
Str. Victoriei nr. 5
TelefonFax 031-537233; Telefon 031-514353
FILARMONICA DE STAT B OTOŞANI
B-dul Mihai Eminescu nr. 72
Telefon/Fax 031-516510
MUZEUL JUDEŢEAN BOTOŞANI
Str. Unirii nr. 13
Telefon: 031-5 J 3446; Fax 031-536989
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SOCIETATEA CULTURALĂ "RALUCA IURAŞCU" din comuna Vorona, jud. Botoşani
Adresa. Corn. Vorona, jud. Botoşani, Grupul şcolar
Telefon: 031 588656
SOCIETATCA CUllURALĂ "ORI'HEUS" 130TOŞA]\!]
StrL Războieni nr. 15
Telefoane : 031-511002; 031-515448
SOCIETATEA CULTURALĂ "DATINA"
Str. Unirii nr. 16
Telefon: 031-512785; Mobil 095 609640
SOCIETATEA CULTURALĂ "ECOUL SIRETULUI" din comuna Vârfu Câmpului, jud. Botoşani
Telefon 03 J-627 J81 (Şcoala nr. 1 Vf. Câmpului)

AGENDĂ CULTURALĂ
septembrie-decembrie 2001

1)

"Co~vieţuiri

Târgui

etnice milenare" - Colocviu
a III-a
.
28-29 septembrie 2001 - Botoşani

meşteşugarilor, ediţia

Organizatori:
Ministerul Culturii

şi

Cultelor;

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani;
Primăria Botoşani .

2) Simpozion

naţional "Ze~tre

pentru generaţii". Protecţia patrimoniului cultural
19-20 octombrie 2001 - Botoşani şi Suceava

naţional şi

local.

On!.ani7.atori:
Ministerul Culturii

şi

Direcţiile Judeţean e

Cultelor;
pentru Cultură, Culte

şi

Patrimoniul Cultural

Naţional Botoşani şi

Suceava
3) " Scriitori pe meleaguri natale"

26-28 octombrie 2001 -

Botoşani,
Coţuşca,

Dersca, Suliţa,
Dângeni, Rădăuţi Prut

Organizatori:
Direcţia Judeţeană

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural'Naţional Botoşani;
Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Botoşani;
Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" Botoşani.

4) Inaugurarea muzeului

sătesc Dorobanţi

- Nicşeni
26 octombrie 2001 - Dorobanţi

Organi zatori:
Direcţia Judeţeană

Centrul
Mu ze ul

Judeţean

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani;
de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Botoşani;

Jud e ţ ea n B o toş an i

5) Festivalul de

creaţie şi

interpretare a teatrului scurt "Mihai Sorbul"
23-24 noiembrie 2001 - Botoşani, Săveni

Organizatori'
12
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Ministerul Culturii şi Cultelor;
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani;
Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Botoşani;
Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani;
Casa de cultură Săveni
Direcţia Judeţeană

6) Inaugurarea muzeului sătesc Todireni
8 noiembrie 2001 - Todireni
Organizatori:
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Boto şani;
Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Botoşani;
_Mu~eul}udeţeanBotoşani
.
7) "Rolul centrelor de
referehţii culturali.

cultură şi educaţia pe~~mentă

a

c.omunităţilor

locale" . ,. . atelier de lucru cu
j

29 noiembrie 2001 -

Avrărneni

Organizatori:

' j

Direcţia Judeţeană

Centrul

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani;
de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Botoşani;
Judeţeană "Mihai Eminescu" Botoşani;

Judeţean

.şiblioteca

Muzeul Judeţean Botoşani.
8) Spectacol omagial "1 Decembrie - Ziua României"
1 decembrie 2001 - Botoş a ni
Organizatori :
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani;
Filârm011ica de SLat Botoşani;
Orchestra de muzică populară "Rapsozii Botoşanilor";
9) Simpozion:

B o toşani;

"Lăcaşurile

de cult - centre ale spiritualităţii"
OS decembrie 2001 - Botoşani, Dorohoi

Organiz~!ori :

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani;

Protopopi atele

Botoşani şi

Dorohoi

10) Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă, ediţia a XXVII-a
16-17 decembrie 2001 - Botoşani
Organizatori:
.
Ministerul Culturii şi Cultelor;
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani;
Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Bot.oşani;
,,:.,

REDACŢIA: dr. Octavian - Liviu Şovan - redactor coordonator; Dana Pietrariu,
Elena Ibănescu , Protosinghel Luca Diaconu, Ionel Bejenaru, Violeta
Damaschin; fotografie - Mihai Mihăilescu; tehnoredactare - Didi-Mariana
Puiu, Nicolina Boghian; Botoşani, str. Unirii nr. 16, teVfax; 516925
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BULETIN INFORMATIV
EDITA T DE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL
CULTURAL NAŢIONAL BOTOŞANI

UN

ORAŞ

AL

CONVIEŢUIRII PAŞNICE ~ BOTOŞANII

Muzeograf Gheorghe Median
Oraşel e din nordul Moldovei s-au remarcat încă de la începuturile lor, prin caracterul
multietnic al populaţiei. Alături de români, au venit şi s-au aşezat; mînaţi de întâmplări vitrege sau 'de
dorinţa dea găsi un loc cât mai propice preo'cupărilor lor, armeni, evrei, lipoveni, polonezi, austrieci,
greci şi mulţi alţii, care au găsit aici locul unei depline şi neîngrădite afirmări .
Vestit târg medieval, aşezat pe "marele drum moldovenesc", care făcea legătura între Liov şi
Chilia şi între Marea Baltică şi Marea Neagră, Botoşanii nu puteau lipsi din rândul aşezări lor vizate
de noii veniţi. Astfel, din secolele al XIV-lea şi al XV-lea, când încă se contura ca târg, în Botoşani se
aş ează ' armenii, care vor întemeia o puternică şi prosperăcolonie, cu un remarcabil rol în viaţa
oraşului timp de câteva secole.
Din secolul al XVII-lea, dar cu precădere din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, în Botoşani
şi în mai multe localităţi ale ţinutului se aşează evreii care, în scurt timp devin principalii comercianţi
ş i industriaşi ai Botoşanilor.
La începutul secolului al XVIII-lea se aşează în Botoşani lipovenii, veniţi din cauza
persecuţiilor religioase din regiunile Volgăi şi Donului. Legaţi de economia rurală, ei au răma s, în
mare parte agricultori, practicând cu talent, mai ales grădinăritul. Tot atunci, părăsesc Galiţia o parte a
ucrainienilor, stabilindu-se în ţinuturile Oorohoiului şi Botoş anilor. Puţini la număr, ei au fost
asimilaţi de români, locuind şi astăzi în câteva localităţi, precum Cândeşti, Hlipiceni şi A vrămeni ,
unde se remarcă prin spiritul gospodăresc şi tradiţiile păstrate cu vigoare şi prospeţime.
Din vremuri greu de precizat sunt prezenţi în viaţa Botoşanilor rromii, din rândul cărora s-au
ridicat vestiţi lăutari care au animat petrecerile botoşănenilor în urmă cu peste un secol.
Grecii reprezintă ultimul grup etnic aşezat la Botoşani. Veniţi prin anii '50 din cauza
evenimentelor politice din ţara de origine, ei s-au repatriat în mare parte, astăzi comunitatea fiind
reprezentată de un număr infim de membri.
Semnificativă pentru Botoşani a fost buna înţelegere dintre populaţia majoritară românească şi
cei veniţi să se aşeze alături de ea. Toleranţi şi concesivi, românii au permis noilor veniţi să se afirme
pe toate planurile, să-şi construiască biserici şi şcoli , să-şi aibă propriile organizaţii profesionale şi să
şi manifeste solidaritatea etnică. Acest fapt a făcut ca totdeauna să existe o bună înţelegere între
locuitorii oraşului, arareori consemnându-se divergenţe care însă, n-au degenerat în conflicte
interetnice. Această atmosferă a avut ca efect implicarea profundă a etniilor în viaţa oraşului pe care
au dinamizat-o şi potenţat-o permanent. Fără ele, multe din edificii le, instituţiile şi personalităţile
Botoşanilor n-ar fi existat şi în mod sigur, Botoşanii nu ar mai fi fost ceea ce este.
Acum, când, cu ' excepţia ITomilor, etniile botoşănene sunt tot mai neînsemnate, evocarea
rolului lor în viaţa oraşului se constituie într-o modalitate de a releva faptul că în orice timp, atunci
când oamenii vor, este posibilă convieţuirea, indiferent de religie, rasă şi alte bariere pe care le evocă
sprc binele tuturor.
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